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បុព្វកថា

 ដ្ៀវដៅពួកដោរា និងដ្តេច គឺជាដ្ៀវដៅទរីពរីរ   ននដ្ៀវដៅមួយ 

ខ្សែខែលមានប្រំាកបាល ខែលរានលាតប្តោងអំពរីប្្រវតតេិសាស្តេែ៏អាថ៌កំរំាង។

ដោះ្ររីជាយ៉ាងដនះក៏ដោយ ដ្ៀវដៅដនះគឺជាដ្ៀវដៅចុងដប្រោយ្រង្អ្់ ក្នុង

ចំដោមដ្ៀវដៅខែលអ្នកស រ្ីរាន្រដ្រ និងជាសា្ន នែចុងដប្រោយ្រង្អ្់

នន្ំដេរជាដប្ចើន    ខែលរានប្្រ្ូតដចញពរីសាលា ្ររា៉ា ករោខែលដោរដពញ

ដៅដោយដទពដរោ្ល្យ រ្រ្់អ្នកស រ្ី ខអលលាិន ជរី នវ ៉ាត៍។ តាមរយៈអំឡុងដពល 

ចិត្ិ្រឆ្្ន ំននរោរ្រដ្រនិងរោរនិយយរ្រ្់អ្នកស រ្ី ដៅ្ហរែ្ឋអាដមរកិ 

និងដៅោ្ដពញោំង្កលដលាក អ្នកស រ្ីនវ ៉ាត៍រាន្រង្ហា ញជាសាធារេៈ

ពរីសារៈ្ំខាន់ែ៏ធំដធងក្នុងប្ពរឹតតេិរោរេ៍ននប្្រវតតេិសាស្តេ ខែល្រង្ហា ញឲ្យដ�ើញថា 

ដៅក្នុងកិច្ចរោររ្រ្់មនុ្សែ មានឥទ្ិពលននដ្ចកតេរី្ុចរតិ  និងអំដពើអាប្កក់ 

ខែលមនុ្សែដមើលមិនដ�ើញ គឺជាប្ពះហ្តេរ្រ្់ប្ពះ និងកិច្ចរោរនន្ប្តរូវ 

ែ៏ធំ។

 ដោយដមើលដ�ើញយ៉ាងចបា្់អំពរី្ុរព្វដហតុននកិច្ចរោរោំងឡាយ 

អ្នកនិពន្រានដ្រើកវាងំននដចញ  ្រង្ហា ញពរីទ្សែនៈននប្្រវតតេិសាស្តេ     ដោយ 

ប្ពរឹតតេិរោរេ៍ពរីអតរីតរោល ខែលមានសារៈ្ំខាន់ រហូតែល់អ្់កល្ប។ អ្នក

ស រ្ីរាន្រញ្ជា ក់អំពរីទ្សែនៈដនះដោយវធិរីយ៉ាងែូដច្នះ៖

 «ដគមិនរានរកដ�ើញកមាលា ំងនននគរោំងឡាយនិងកមាលា ំងនន្ុរគ្គលមា្ន ក់ៗ

ដៅក្នុងឱរោ្និងទរីកខនលាងខែលប្ពរឹតតេិរោរេ៍ោំងដោះដកើតដឡើង ខែលដធ្វើឲ្យ 

ពួកដគ្ររាជ័យដោះដឡើយ  ក៏មិនដ�ើញមាន្ររាជ័យដៅក្នុងភាពឧែុង្គឧតតេម

រ្រ្់ពួកដគខែរ។ គឺមានខតប្ពះដចសាតេ  និងប្ពះរាជដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះខត

ម្យ៉ាងគត់ ខែលដធ្វើឲ្យពួកដគមានភាពឧែុង្គឧតតេម ឬរ រឹងមំា។     គឺពួកដគជាអ្នក

្ដប្មចដជាគវា្ោរ្រ្់ពួកដគ ដោយផ្ទា ល់  ដោយអាក្រ្បកិរយិរ្រ្់ពួកដគ 

ចំដោះប្ពះរាជដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះ»។

 «ប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់មនុ្សែ ោក់ទងដៅនរឹងសា្ន នែរ្រ្់មនុ្សែ 



ដជាគជ័យរ្រ្់ដគដៅក្នុង្មរភូមិ ដជាគជ័យរ្រ្់ដគក្នុងរោរដឡើងដៅរោន់

ភាពឧែុង្គឧតតេមខាងដលាកិយ។ ប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់ប្ពះ ពេ៌ោរោរខែលប្ពះ 

យល់ដ�ើញពរីមនុ្សែជាតិ»។

 ដ្ៀវដៅពួកដោរា និងដ្តេចដនះ ដ្រើក្រង្ហា ញពរីរាជ្យែ៏រងុដរឿងរ្រ្់

ប្ពះដៅសាឡូម៉ាូន ដលើសា្ន៍អុរីសសាខអល ជាចប្កភពមួយ ជាមួយនរឹង 

ប្ពះវោិរននប្ពះដយហូវា៉ា ជាមជ្ឈមេ្ឌ លននរោរថា្វ យ្រង្គំប្ពះែ៏ពិតប្រាកែ។ 

គឺជារោរពេ៌ោអំពរីរោផ្លា ្់្រតេូរពរីរោរល្អដៅជាអាប្កក់ននរាស្តេ ខែលប្ពះ្ព្វ 

ប្ពះឫទ័យ និងជារាស្តេខែលប្ពះអង្គរានដប្ជើ្ដរ ើ្  ជារោរប្្រោញប្្រទង់ 

រវាងរោរដសាម ះប្តង់ចំដោះប្ពះ ជាមួយនរឹងរោរ្រដប្មើែល់ប្ពះតូចៗដៅក្នុង 

នគរោំងឡាយ ខែលដៅខក្បរពួកដគ។ ដហើយដៅទរីដនះ ដគដមើលដ�ើញពរី

ភ័្តេុតាងែ៏អសា្ច រ្យយ៉ាងជាក់ចបា្់ននទំោ្់យ៉ាងជិត្្និទ្ រវាងប្ពប្គិ្តេ 

និងសាតំាង ែដេតេើ មចិតតេនិងភកតេរីភាពរ្រ្់មនុ្សែ ដៅក្នុងអំឡុងដពល

ែ៏ដោរដៅននប្្រវតតេិសាស្តេពិភពដលាក។ 

 ដ្ៀវដៅដនះ្ំ្ូររដៅដោយដមដរៀនននតួអង្គ ែ៏គួរឲ្យចា្់រអារមមេ៍ 

ជាដប្ចើន ែូចជា    ដ្តេចសាឡូម៉ាូនែ៏មានប្រាជាញា  ខែលប្រាជាញា រ្រ្់ប្ពះអង្គ

មិនអាចទ្់រប្ទង់ពរីរោរ្ំរោននរឹង្រញ្ញតតេិរ្រ្់ប្ពះរានដឡើយ ដ្តេចដយរ ៉ាដូរាម 

ជាដ្តេចខែលប្្ររោន់ដោលរោរស្ឡាញ់ខត្លាួនឯង និងលទ្ផលខែល 

ដកើតដឡើង ដៅក្នុងរាជ្យរ្រ្់ប្ពះអង្គ ដលាកដអលរីយ៉ា  ជាមនុ្សែែ៏អង់អាច 

រោលា ោននិងមិនដចះភ័យខាលា ច ដលាកដអលរីដ្ ជាដោរាននដ្ចកតេរី្ុ្សានតេ 

និងរោរដប្រា្ឲ្យជា ប្ពះរាទអ័ោ្់រ ជាដ្តេចខែលអាប្កក់ និងគួរឲ្យភ័យខាលា ច

ប្ពះដៅដហដ្ោ ជាដ្តេចខែលមានភកតេរីភាព និងប្ពះទ័យល្អ ដលាកោនរីខយ៉ាល 

ជាអ្នកខែលោ្់រែល់ប្ពះហឫទ័យរ្រ្់ប្ពះ ដលាកដយដរមា ជាដោរាននទុក្ខ 

ប្ពរួយ ដលាកោរោយ សារោររី និងមា៉ា ឡាគរីជាដោរាននរោរសាតេ រដឡើងវញិ។ 

ផុតពរីពួកដលាកោំងអ្់ដនះ ដ្តេចខែលប្តរូវយងមកក៏ដលចដឡើងក្នុង្ិរ រីល្អ  

គឺកូនដចៀមននប្ពះ ជាប្ពះរាជ្ុរប្តា្្ួនភ្ា ខត មួយអង្គគត់ ខែលរាន ដធ្វើ ឲ្យ 

តង្្វ យយញ្ញ្ូរជា ជានិមិតតេរ្ូររាន្ដប្មចជារោរពិត។ 



 ដ្ៀវដៅ រោរចា្់រដផតេើមននទរី្រញ្ច ្់រ    គឺជាដ្ៀវដៅែំ្ូរងននដ្ៀវដៅ 

មួយខ្សែដោះ ខែល្ដង្ខ្រពរីប្្រវតតេិសាស្តេពិភពដលាក ចា្់រតំាងពរីរោរ្រង្ក្រដង្កើត 

ដលាក រហូតែល់ចុង្រញ្ច ្់រននរជជារោលដ្តេចោវ រីឌ។ ដ្ៀវដៅ ប្ពះននដ្ចកតេរី 

ស្ឡាញ់  ខែលជាដ្ៀវដៅទរី្ររី ្ររយិយអំពរីប្ពះជនម និងប្ពះរាជកិច្ចរ្រ្់ 

ប្ពះប្គិ្តេ។ ដ្ៀវដៅ ពួកដោរា និងដ្តេច ្កតេិ្មនរឹងដៅចដោលា ះននដ្ៀវដៅ

ោំងពរីរដនះ។  ដ្ៀវដៅកិច្ចរោរននពួកសាវក័  ជាដ្ៀវដៅទរី្ួរន  ពេ៌ោអំពរី

ប្្រវតតេិសាស្តេននពួកជំនំុប្គិ្តេ្ររ ិ្ ័ទែំ្ូរង។  រ រីឯ  មោវវិាទ  ជាដ្ៀវដៅចុង 

ដប្រោយននខ្សែដនះ      ពេ៌ោអំពរីប្្រវតតេិននទំោ្់ខែលដកើតដឡើងរហូតែល់

្ព្វនថ្ដនះ  និងចា្់រពរីប្ោដោះមក  ្តេរីអំពរីសា្ន មនន្រទទំោយ  រហូតែល់ 

ខផនែរីថមរី។

 ដ្ៀវដៅ  ពួកដោរា  និងដ្តេច  ប្តរូវរានដរាងពុម្ពជាដប្ចើនយកដៅ

ដរាះពុម្ពផសាយ តំាងពរីដ្ៀវដៅដនះចា្់រដផតេើមដកើតដឡើងមកដមលា៉ាះ ដហើយ ឥឡូវដនះ 

រាន្រង្ហា ញជាសាធារេៈ  ដៅក្នុងទប្មង់ែ៏គួរឲ្យោក់ោញ  ចា្់រតំាងពរីរោរ 

ដរៀ្រចំខក្ប្មរួលសាជាថមរីដឡើងវញិមក   ្រ៉ាុខនតេ មិនមានអត្ថ្រទ  ឬដល្ទំព័រ 

ោមួយប្តរូវរានផ្លា ្់្រតេូរដឡើយ។       

 ដ្ៀវដៅខែលរានខកទប្មង់ជាថមរីដនះ   ប្តរូវរានខកលម្អដោយរោរ្រក

សសាយែ៏គួរឲ្យចា្់រអារមមេ៍ជាដប្ចើន រោរ្រកសសាយោំងដោះភាគដប្ចើនរាន 

ដរៀ្រចំតាមរ្ូរភាពដែើមជាពិដ្្្ប្មា្់រកិច្ចរោរដនះ។ ខែលដធ្វើឲ្យដ្ៀវដៅ  

ភាគដនះ្ំ្ូររដៅដោយដមដរៀនននដ្ចកតេរីជំដនឿដៅដលើប្ពះ និងប្ពះរាជ្ុរប្តា 

រ្រ្់ប្ទង់ ខែលជាប្ពះអង្គ្ដ្ង្្គ ះននពិភពដលាក និងទិព្វញ្្ញ េរ្រ្់ប្ទង់ 

ដៅក្នុងជរីវតិននវ រីរ្ុររ្និងវ រីរោរ រី  ក្នុង្ម័យ្ញ្្ញ ចា្់  ខែលទរីពរឹងដៅដលើ

្រទពិដសាធន៍ខាងជំដនឿសា្ោ និងរាន្ំរភលាឺគំនិតមនុ្សែោំងឡាយ ខែល 

រានអានទំព័រននដ្ៀវដៅដនះ គឺជា្ំរេងប្រាថា្ន យ៉ាងដសាម ះអ្់ពរីចិតតេរ្រ្់ 

អ្នកដរាះពុម្ព និងគេៈកមាម ធិរោរមរតកននរោរដរាះពុម្ពផសាយរ្រ្់ អ្នកស រ្ី 

ខអលលាិន ជរី នវ ៉ាត៍  ។
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ចមាកា �ទំពាងំបាយជូ��បស់្ ពរះអមាចា ស់

 គឺក្នុងដោល្ំរេងោំមកនូវអំដោយោនែ៏ល្អ្ំរផុតពរីឋាន្ួគ៌ 

មករោន់មនុ្សែោំងអ្់ដៅដលើខផនែរី ដទើ្រប្ពះរានប្តា្់ដៅដលាកអ័ប្រាោំ

ឲ្យដចញពរីញាតិ្ោតេ នរ្រ្់ដលាកខែលថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ ដហើយប្ពះអង្គរាន

្ំុឲ្យោត់ដៅរ្់ដៅក្នុងទរឹកែរីរោោន។ ប្ពះអង្គមាន្រនទាូលថា«អញនរឹង្រដង្កើត

នគរមួយយ៉ាងធំពរីឯង អញនរឹងឲ្យពរែល់ឯង ោំងដលើកដ ម្ ះឯងជាធំផង 

ឯងនរឹងរានដធ្វើជាទរី្រដញ្ច ញពរែល់មនុ្សែោំងឡាយ» (ដលាកុ្រ្បតតេិ ១២:២)។ 

គឺជាកិតតេិយ្ែ៏ធំមួយខែលប្ពះរានប្តា្់ដៅដលាកអ័ប្រាោំ ឲ្យដធ្វើជាឳពុក

ែល់មនុ្សែខែលប្តរូវដធ្វើជាអ្នកខថរកសាដ្ចកតេរីពិតរ្រ្់ប្ពះ ែល់ពិភពដលាក 

ដនះរា្់រ្តវតសែរ ៍ជាអ្នកខែលមនុ្សែប្គ្់រសា្ន៍ដៅដលើខផនែរី រានទទួល 

ប្ពះពរ ដៅក្នុងប្ពរឹតតេិរោរេ៍ននរោរយងមករ្រ្់ប្ពះខម្សុែរី ខែលប្ពះរាន្ន្យ 

តាមរយៈដលាក។

 មនុ្សែ រ្ឹងខតខលងសា្គ ល់ប្ពះែ៏ពិតដៅដហើយ។ គំនិតរ្រ្់ពួកដគប្តរូវ

រាន្ិរទរំាងឲ្យងងរឹតដោយរោរថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ។ មនុ្សែរាន្ំប្្ររឹងខប្្រង

ផ្លា ្់្រតេូរ «ប្ករឹត្យវន័ិយែ៏្ររ ិ្ ុទ្ដហើយ្រញ្ញតតេិក៏ល្អខែរ» (រ ៉ាមូ ៧:១២) រ្រ្់ប្ពះ 

ដៅតាមចិតតេែ៏ដោរដៅនិងអាតាម និយមរ្រ្់ពួកដគ។ ្រ៉ាុខនតេដោយដ្ចកតេរី ដមតាតេ  

ករោុ រ្រ្់ប្ទង់ ប្ពះមិនរានដរាះ្រង់ដគដចាលដឡើយ។ ប្ពះអង្គមាន្ំរេង

ចង់ឲ្យពួកដគរ្ួររមួជាមួយនរឹងប្ទង់ដឡើងវញិ តាមរយៈពួកជំនំុរ្រ្់ប្ទង់។

ប្ពះអង្គរានរពំរឹងថាដោលរោរោំងឡាយខែលរាន្រង្ហា ញ តាមរយៈរាស្តេ 

រ្រ្់ប្ទង់នរឹងរានជាមដធ្យរាយ្ប្មា្់រសាតេ ររ្ូរអង្គខាង រ្ីលធម៌រ្រ្់ប្ទង់ 

ដៅក្នុងមនុ្សែជាថមរីដឡើងវញិ។

 ប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់នរឹងប្តរូវរានមនុ្សែដលើកតដម្កើងដឡើង អំោច

ប្គ្់រប្គងរ្រ្់ប្ទង់ប្តរូវរានដគរកសាទុក ដហើយប្ពះអង្គរានប្្រោនកិច្ចរោរែ៏

ធំនិងនថលាថ្នូរ ែល់ពូជពងសែននសា្ន៍អុរីសសាខអល។ ប្ពះរានខញកពួកដគដចញ 

ពរីដលាកិយ ដែើម្បរីឲ្យប្ទង់រានប្្រោនដ្ចកតេរីពិតែ៏ពិ្ិែ្ឋែល់ពួកដគ។ ប្ទង់
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រានដធ្វើឲ្យពួកដគដៅជាអ្នកទទួល្រដញ្ញើននប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់  ដហើយប្ទង់

មាន្ំរេងចង់ឲ្យពួកដគរកសាទុកនូវចំដេះែរឹងអំពរីប្ទង់ ដៅក្នុងចំដោម 

មនុ្សែោំងអ្់។ ែូដច្នះពនលាឺននឋាន្ួគ៌ប្តរូវខតខចងចំាងដៅរោន់ពិភពដលាក 

ខែលហុ៊ំព័ទ្ដោយភាពងងរឹត ដហើយមនុ្សែមា្ន ោំងឡាយប្តរូវខតឮរោរអំោវ

ោវឲ្យង្កខ្ររដចញពរីរោរថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ មក្រដប្មើែល់ប្ពះខែលមានប្ពះជនម

រ្់វញិ។ 

 ប្ពះរានរដំោះរាស្តេរ្រ្់ប្ពះអង្គដចញពរីប្្រដទ្ដអ្ុរីពទាមក «ដោយ

ប្ពះដចសាតេ និងប្ពះហ្តេែ៏ខាលា ំងពូខក» (និក្ខមនំ ៣២:១១)។ «រចួប្ទង់ចាត់ ដប្្រើ 

ម៉ាូដ្ ជាអ្នក្រដប្មើប្ទង់ និងដអើរ ៉ានុ ខែលប្ទង់រានដរ ើ្ យក។ ដលាកោំងពរីរ ដោះ 

ក៏្ខមតេងទរី្មា្គ ល់រ្រ្់ប្ទង់ ដៅកោតេ លសា្ន៍ដោះ និងរោរយ៉ាងអសា្ច រ្យ

ដៅក្នុងស្រុករ្រ្់ោំ»។ «ប្ទង់រាន្រង្្គ ្់រែល់្មុប្ទប្កហម ្មុប្ទដោះ 

ក៏រ រីងដៅ យ៉ាងដោះ ប្ទង់រានោំដគដែើររោត់ទរីជដប្រៅ ែូចជាដែើរដៅទរីដោក» 

(ទំនុកតដម្កើង ១០៥:២៦, ២៧; ១០៦:៩)។ ប្ពះអង្គរានជួយ្ដ្ង្្គ ះពួកដគ

ដចញពរី្ោ្ឋ នជាោ្ករ ដែើម្បរីឲ្យប្ទង់អាចោំពួកដគដៅរោន់ទរឹកែរីែ៏ល្អ 

ជាទរឹកែរីខែលប្ទង់រានដរៀ្រចំទុក្ប្មា្់រជាជប្មករោរោរពួកដគ ឲ្យរចួផុត ពរី 

ខាម ំង្ប្តរូវ។ ប្ពះអង្គអាចោំពួកដគដៅឯប្ពះអង្គផ្ទា ល់ ប្ពមោំងឱ្រប្កដសា្រ 

ពួកដគដៅក្នុងប្ពះោហុែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយជារោរដ្លាើយត្រដៅនរឹង

ដ្ចកតេរីល្អនិងដ្ចកតេរីដមតាតេ ករោុរ្រ្់ប្ទង់ ពួកដគនរឹងដលើកតដម្កើង ប្ពះោម 

ប្ទង់ ដហើយថា្វ យ្ិរ រីល្អែល់ប្ពះោមដោះដៅដលើខផនែរី។

 «ប្ពះអមា្ច ្់រានដប្ជើ្ដរ ើ្ អុរីសសាខអល ទុកជាប្្រជារាស្តេ រ្រ្់ ប្ពះអង្គ 

ប្ពះអង្គដប្ជើ្ដរ ើ្ កូនដៅដលាកយ៉ាកុ្រ ទុកជាចំខេកមត៌ករ្រ្់ប្ពះអង្គ

ផ្ទា ល់។ ប្ពះអង្គរានរកដ�ើញ សា្ន៍អុរីសសាខអលដៅវាលរដោសា្ថ នក្នុង ទរឹក ែរី 

ហួតខហង ខែលមានខតខ្្កនប្ពរ្់ដៅ ប្ពះអង្គ្ររីរាច់ថា្ន ក់ថ្នមនិងអ្់ររអុំរីសសាខអល 

ប្ពះអង្គរោរោរដគ ែូចប្្រស រ្ីប្ពះដនប្តរ្រ្់ប្ពះអង្គ។ ប្ពះអង្គប្្រប្ពរឹតតេចំដោះ

សា្ន៍អុរីសសាខអល ែូច្ត្វឥ្នទារី្រដប្ងៀនកូនដៅក្នុង្ំ្ុរក ប្ពមោំងដហើរ 

រោរោរពរីដលើកូនរ្រ្់វា ដហើយប្តោងសាលា ្រប្ករុងកូនរ្រ្់វា និង ោក់កូន ដៅ 
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ដលើចំដអងសាលា ្រផង។ មានខតប្ពះអមា្ច ្់មួយអង្គគត់ ខែលែរឹកោំប្្រជារាស្តេ

រ្រ្់ប្ពះអង្គ គឺប្ពះអង្គមិនប្តរូវរោរប្ពះែនទដឡើយ» (ដចាទិយកថា ៣២:៩-១២, 

គម្ពរីរភាសាខ្មរ្រច្ចុ្រ្បន្ន)។ ែូដច្នះប្ទង់រានោំរាស្តេអុរីសសាខអលមករោន់ប្ពះ

អង្គផ្ទា ល់ ខែលពួកដគអាចប្ជកដរោនដៅដប្រោមមលា្់រននប្ពះែ៏្្ព្់្ំរផុត។ ប្ពះ

អង្គរានរកសាពួកដគឲ្យផុតពរីដ្ចកតេរីវោិ្ ពរីែំដេើ រដៅមក ចុះដឡើងដៅទរី 

រដោសា្ថ ន ដោយរោរអសា្ច រ្យ ទរី្ំរផុត ពួកដគរានតំាងទរីលំដៅ ដៅដលើទរឹកែរី 

ខែលប្ពះរាន្ន្យ ជានគរែ៏ល្បរីលបាញមួយ។

 ដលាកដអសាយ រាននិោនតាមខ្រ្រដប្្រៀ្រប្្រែូចមួយ យ៉ាងរដំភើ្រ 

និង គួរឲ្យចា្់រចិតតេ នូវដរឿងខែលប្ពះរានប្តា្់ដៅរាស្តេអុរីសសាខអល និងរាន 

ហ្វរឹកហ្វឺនពួកដគឲ្យ្រជាតំោងរ្រ្់ប្ពះដយហូវា៉ា ដៅដលើពិភពដលាកដនះ 

ដោយ្រដង្កើតផលខផលា និងដធ្វើកិច្ចរោរល្អប្គ្់រយ៉ាង។

 «្ញាុំ្ូមដប្ចៀង្រទថា្វ យ ្្ួន្មាលា ញ់រ្រ្់្ញាុំ គឺជា្រទចដប្មៀងដប្ចៀង 

ពរី្្ួន្មាលា ញ់្ញាុំ ខាងឯចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ថា ្្ួន្មាលា ញ់្ញាុំ 

ប្ទង់មានចមា្ក រទំោំងរាយជូរដៅដលើភ្នំ ខែលមានជរីជាតិ។ ប្ទង់ក៏រោ្់រ ោ្់ ែរី 

ដហើយដរ ើ្ យកែំុថមដចញ រចួប្ទង់ោំទំោំងរាយជូរ យ៉ាងល្អ្ំរផុត ក៏្ង់ ្រ៉ាម 

មួយដៅជាកោតេ ល ដហើយដធ្វើធុងោ្ន ្រោ្រខផលាផង។ ដប្រោយដោះ ប្ទង់ប្រាថា្ន

ចង់ឲ្យទំោំងរាយជូរដកើតផល ខតរានដកើតផលរោលា យជាទំោំងរាយជូរនប្ព

វញិ» (ដអសាយ ៥:១,២)។

 តាមរយៈរាស្តេខែលប្ពះអង្គរានដប្ជើ្ដរ ើ្  ប្ពះមានដោល្ំរេង

នរឹងប្្រោនប្ពះពរែល់មនុ្សែោំងអ្់។ ដោរាប្្ររោ្ថា «ពរីដប្ោះចមា្ក រ

ទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ពះដយហូវា៉ាននពួកពល្ររវិារ ដោះគឺជាពូជពងសែ រ្រ្់ 

អុរីសសាខអល និងពួកយូោ ជាែំោំខែលោ្់រែល់ប្ពះដនប្តប្ទង់ ដហើយប្ទង់

ប្រាថា្ន ចង់រានដ្ចកតេរីយុតតេិធម៌ ខតដមើល រានខតរោរកមា្ច យ្មវញិ ក៏ប្រាថា្ន

ចង់រានដ្ចកតេរី្ុចរតិខែរ ខតដមើលរានខត្ខប្មកប្កលួចវញិ» (ដអសាយ 

៥:៧)។

 ប្ពះរានប្តា្់្រង្្គ ្់រែល់រាស្តេនន្រទទំោយរ្រ្់ប្ពះអង្គ ដោយ
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ប្ពះ្រនទាូលដចញពរីប្ពះឱ្្ឋប្ទង់ផ្ទា ល់។    ពួកដគប្តរូវរានរោរោរដោយ្រញ្ញតតេិ

ននប្ករឹត្យវន័ិយរ្រ្់ប្ទង់     ខែលជាដោលរោរននដ្ចកតេរីពិត ដ្ចកតេរីយុតតេិធម៌

និងភាព្ររ ិ្ ុទ្ែ៏ដៅអ្់កល្ប។ រោរសាតេ ្់រ្រង្្គ ្់រចំដោះដោលរោរោំងដនះគឺ  

ជារោររោរោររ្រ្់ពួកដគ  ដប្ោះដោលរោរដនះនរឹងជួយ្ដ្ង្្គ ះពួកដគឲ្យរចួ

ពរីរោរ្ំរផ្លា ញ្លាួនឯងដោយសាររោរប្្រប្ពរឹតតេអំដពើរា្រ។      ដហើយប្ពះអង្គរាន

ោក់ប្ពះវោិរែ៏្ររ ិ្ ុទ្រ្រ្់ប្ទង់ដៅក្នុងទរឹកែរីដោះ   ែូចជា្រ៉ាមដៅនរឹងចមា្ក រ

ទំោំងរាយជូរខែរ។

 ប្ពះប្គិ្តេគឺជាប្គរូ្រដប្ងៀនរ្រ្់ពួកដគ។    ប្ពះអង្គដៅខតដធ្វើជាប្គរូនិង

ជាអ្នកែរឹកោំរ្រ្់ពួកដគ ែូចរោលប្ទង់រានគង់ដៅជាមួយពួកដគដៅទរីរដោ

សា្ថ នខែរ។ ដៅក្នុងដរាងឧដរា្ថ និងក្នុងប្ពះវោិរ ្ិរ រីល្អរ្រ្់ប្ទង់គង់ដៅ

ក្នុងដទវតាែ៏្ររ ិ្ ុទ្ ដៅពរីដលើទរី្ដោតេ ្ដប្រា្។  តាងោមឲ្យពួកដគ ប្ពះអង្គ 

រាន្រង្ហា ញដ្ចកតេរីស្ឡាញ់និងរោរអត់ធមត់រ្រ្់ប្ទង់ ជា្ររ្ូិររ ែល់ ពួក ដគ។ 

 ដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះប្តរូវរានោក់ដៅពរីមុ្ពួកដគ ដហើយរយៈដពល

ននរោរចដប្មើនរងុដរឿងរ្រ្់ពួកដគប្តរូវរាន្រង្ហា ញយ៉ាងចបា្់ តាមរយៈដលាក  

ម៉ាូដ្។  ដលាកមានប្្រសា្ន៍ថា «ែ្បិតឯងជាសា្ន៍្ររ ិ្ ុទ្ ែល់ប្ពះ ដយហូវា៉ា 

ជាប្ពះននឯង ដហើយប្ពះដយហូវា៉ា ជាប្ពះននឯង ប្ទង់រានដរ ើ្ យកឯង ឲ្យ រាន 

ជារ្រ្់ផងប្ទង់ ដលើ្ជាងអ្់ោំងសា្ន៍ ខែលដៅខផនែរីផង»។

 «ដៅនថ្ដនះ ឯងរាន្ុ្ចិតតេទទួលប្ពមថាប្ពះដយហូវា៉ា ប្ទង់ជាប្ពះ 

ននឯង ដហើយថា ឯងនរឹងដែើរតាមផលាូវប្ទង់ ប្ពមោំងរោន់តាមអ្់ោំងដ្ចកតេរី

្រង្្គ ្់រ និងចបា្់រ ដហើយនិង្រញ្ញតតេិរ្រ្់ប្ទង់ោំង្រ៉ាុោម ន ក៏នរឹងសាតេ ្់រតាមប្ពះ

្រនទាូលប្ទង់ផង។ ប្ពះដយហូវា៉ាប្ទង់ក៏រានទទួលប្ពមដៅនថ្ដនះថា ឯងជារា ស្តេ  

រ្រ្់ផងប្ទង់ ពិតែូចជាប្ទង់រាន្ន្យនរឹងឯងដហើយ ប្ពមោំងប្រា្់រឲ្យឯង

រោន់តាមប្គ្់រោំង្រញ្ញតតេិោំង្រ៉ាុោម នរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយឲ្យរានដលើកឯងដឡើង 

ជា្្ព្់ផង គឺ្្ព្់ដលើ្អ្់ោំងសា្ន៍ខែលប្ទង់រាន្រដង្កើត ដោយមាន 

ដ្ចកតេរី្រដ ើ្រ និងដករ តេិ៍ដ ម្ ះ ដហើយនិងដ្ចកតេរីថ្កុំដថ្កើង ដែើម្បរីឲ្យឯងរានដធ្វើ

ជារាស្តេ្ររ ិ្ ុទ្ែល់ប្ពះដយហូវា៉ា ជាប្ពះននឯង ែូចជាប្ទង់រានមានប្ពះ្រនទាូល 
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សសា្់រ» (ដចាទិយកថា ៧:៦; ២៦:១៧-១៩)។

 ពួកកូនដៅអុរីសសាខអលប្តរូវខតរោន់រោ្់រទរឹកែរីោំងអ្់ ខែលប្ពះរាន

ប្តា្់្រង្្គ ្់រែល់ពួកដគ។ នគរោខែលមិនប្ពមទទួលរោរថា្វ យ្រង្គំនិងរោរ

្រដប្មើែល់ប្ពះែ៏ពិតនរឹងប្តរូវ្ំរផ្លា ញដចាល។ ្រ៉ាុខនតេ គឺជាដោល្ំរេងរ្រ្់ប្ពះ

ខែលថាដោយរោរ្រង្ហា ញអំពរីលក្ខេៈរ្រ្់ប្ទង់តាមរយៈសា្ន៍អុរីសសាខអល 

មនុ្សែោំងឡាយនរឹងប្តរូវរានោំមកឯប្ទង់។ រោរអំោវោវនន ែំេរឹ ងល្អប្តរូវ

ខតប្្ររោ្ប្រា្់រែល់មនុ្សែោំងអ្់ដៅដលើសាកលដលាក។ តាមរយៈរោរ

្រដប្ងៀនអំពរីពិធរីថា្វ យតង្្វ យយញ្ញ្ូរជា ប្ពះប្គិ្តេប្តរូវរានដគដលើកតដម្កើងដៅ

ចំដោះនគរោំងអ្់ ដហើយអ្់អ្នកោខែលនរឹង្មលារឹងដមើលដៅឯប្ទង់នរឹង

មានជរីវតិរ្់ដៅ។ អ្់អ្នកខែលែូចជាោងរា៉ាោ្រ ជាសា្ន៍រោោន 

និងោងរ្់ ជាសា្៍ម៉ាូអា្់រ ខែលរានខ្ររដចញពរីរោរថា្វ យ្រង្គំរ្ូរប្ពះ មក 

ថា្វ យ្រង្គំប្ពះពិត នរឹងភាជា ្់រ្លាួនដគដៅនរឹងរាស្តេខែលប្ពះរានដប្ជើ្ដរ ើ្ ។ 

ដៅដពលខែលចំនួនននសា្ន៍អុរីសសាខអលរោន់ខតដកើនដប្ចើនដឡើង ពួកដគ ប្តរូវ 

ពប្ងរីកទរឹកែរីរ្រ្់ដគ រហូតោល់ខតប្ពំប្្រទល់នននគររ្រ្់ពួកដគរានព័ទ្ជំុវញិ

ពិភពដលាកោំងមូល។ 

 ្រ៉ាុខនតេរាស្តេអុរីសសាខអល្ុររាេមិនរាន្ំរដពញតាម្ំរេងប្ពះហឫទ័យ

រ្រ្់ប្ពះដទ។ ប្ពះជាមា្ច ្់រានមាន្រនទាូលថា «អញរានផសាឯំងទុកជាទំោំង

រាយជូរ្ប្មំាង ជាពូជយ៉ាងល្អ្ំរផុត ចុះដធ្វើែូចដមតេចឲ្យឯងរានរោលា យដៅជា

ខ្្នងរ្រ្់ដែើមទំោំងរាយជូរែនទែល់អញែូដច្នះ» «អុរីសសាខអលជាដែើមទំោំង

រាយជូរប្ទរុ្រប្ទរុលខែលដកើតមានខផលា ដគមានផលរោន់ខតដប្ចើនដឡើងយ៉ាងោ 

ដោះក៏ចដប្មើនអា្ោរ្រ្់្លាួនជាដប្ចើនដឡើងយ៉ាងដោះខែរ ដហើយស្រុកដគ 

រានឮយ៉ាងោ ដោះដគរានដធ្វើ្រដង្្គ លដោរពឲ្យល្អយ៉ាងដោះខែរ»។ 

«ឥឡូវដនះ ឱពួកប្ករុងដយរសូាឡិម និងជនជាតិយូោដអើយ ្ូមវនិិច្័យដរឿង 

អញ ខែលដកើតកតេរីនរឹងចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញដនះចុះ ដតើគួរឲ្យអញដធ្វើ 

អ្វរីដទៀត ែល់ចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញ ខែលអញលះ្រង់មិនរានដធ្វើដោះ 

ែូដច្នះ រោលអញប្រាថា្ន ឲ្យដកើតមានផលល្អ ដមតេចក៏រោលា យដៅជាមានខផលាទំោំង
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រាយជូរនប្ពវញិ? ឥឡូវដនះ អញនរឹងប្រា្់រឲ្យឯងរាល់ោ្ន ែរឹងថា អញនរឹងដធ្វើអ្វរី

ែល់ចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់អញដោះ គឺអញនរឹងដរ ើរ្រងដចញ ដោះ្ត្វនរឹង 

ចូល្ុរី្ំរផ្លា ញ អញនរឹងរលំំកំខផងដចញ ដោះចមា្ក រនរឹងប្តរូវជាន់្លារីដៅ។ 

អញនរឹង្ំរផ្លា ញអ្់រលរីង នរឹងោម នអ្នកោរោត់លួ្ ឬប្ជរួយែរីដទៀតដឡើយ 

គឺនរឹងដកើតមានអញ្្ច ញ ដហើយនិង្រោលា ែុះដឡើងវញិដហើយអញនរឹង្រង្្គ ្់រែល់

ដម� ោមមិនឲ្យធាលា ក់ដភលាៀងមកដលើចមា្ក រដោះតដៅ» (ដយដរមា ២:២១; 

ហូដ្ ១០:១ ដអសាយ ៥:៣-៧)។

 តាមរយៈដលាកម៉ាូដ្ ប្ពះជាមា្ច ្់រាន្រង្ហា ញែល់រាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ពរី

លទ្ផលននរោរមិនដសាម ះប្តង់។ ដោយរោរ្រែិដ្ធមិនប្ពមរកសាដ្ចកតេរី

្ន្យជាមួយនរឹងប្ទង់ ពួកដគរានរោត់្លាួនឯងដចញពរីប្ពះជនមរ្រ្់ប្ទង់ ដហើយ

ប្ពះពររ្រ្់ប្ទង់ក៏ខលងដកើតដឡើងែល់ពួកដគដទៀត។ ដៅដពលខែលពួកដគ

យកចិតតេទុកោក់នរឹងរោរប្ពមានដនះ ប្ពះអង្គរានប្្រោនប្ពះពរែ៏្ររ្ូិររែល់

សា្ន៍យូោ ដហើយតាមរយៈពួកដគ ប្ទង់នរឹងប្្រោនប្ពះពរដនះែល់ប្្រជារាស្តេ

ោំងឡាយខែលដៅជំុវញិពួកដគផងខែរ។ ដៅក្នុងប្្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់ពួកដគ

ដគខតងខតដភលាចប្ពះជាញរឹកញា្់រ ដហើយដមើលមិនដ�ើញកិតតេិយ្រ្រ្់ដគខែល

ជាអ្នកតំោងឲ្យប្ទង់ផង។ ពួកដគរាន្ក់យកពរីប្ទង់នូវកិច្ចរោរខែលប្ទង់

តប្មរូវចង់រានពរីពួកដគ ដហើយពួកដគរាន្ក់យកពរីមនុ្សែែូចោ្ន នូវរោរខេ

ោំខាងជំដនឿសា្ោនិងគំរលូ្អ។ ពួកដគប្រាថា្ន ចង់រានផលខផលាពរីចមា្ក រទំោំង

រាយជូរ ខែលដគប្ោន់ខតជាអ្នកចំាចមា្ក រ្រ៉ាុដោ្ណ ះ។ មហិច្តានិងរោរដលាភ

លន់រ្រ្់ពួកដគរាន្រោតេ លឲ្យពួកដគរោលា យដៅជាមនុ្សែខែលគួរឲ្យ្្អ្់រ

ដ្្ពើម ពរី្ំោក់្ូម្បរីខតពួកអ្នកមិនដជឿប្ពះផងខែរ។ ទដង្វើដនះរានផតេល់

ឱរោ្ឲ្យពួកសា្ន៍ែនទ្រកសសាយអតតេចរតិនិងប្ករឹត្យវន័ិយ្ប្មា្់រនគរ

រ្រ្់ប្ទង់តាមខ្រ្រ្ុ្ដៅវញិ។ 

 ប្ពះរានប្ោំប្ទជាមួយនរឹងរាស្តេរ្រ្់ប្ទង់ដោយប្ពះហឫទ័យជាប្ពះ

វរ្ិរតា។ ប្ទង់រានជំនំុជប្មះែល់ពួកដគដោយប្្រោនដ្ចកតេរីអាេិតដមតាតេ  

និងែកយកដ្ចកតេរីអាេិតដមតាតេ ដចញ ។ ប្ទង់រាន្រង្ហា ញអំដពើរា្ររ្រ្់ពួក



-xx-

ដគដៅចំដោះមុ្ដគ ដោយអត់ធមត់ ដហើយប្ទង់រានរង់ចំារោរទទួលសា្គ ល់

រ្រ្់ពួកដគដោយអត់ប្ោំ។ ប្ពះអង្គរាន្រញជាូ នពួកដោរានិងពួកអ្នកោំសារ

ជាដប្ចើន ឲ្យដៅជំរញុរោរប្្ររោ្រ្រ្់ប្ទង់ ែល់ពួកក្ិករោំងឡាយ ្រ៉ាុខនតេ 

ជំនួ្ឲ្យរោរសា្វ គមន៍ ពួកដគខ្ររជារានចាត់ទុកពួកមនុ្សែខែលែរឹង្ុ្

ប្តរូវនិងមានអំោចខាងប្ពលរឹងវញិ្្ញ េោំងដោះថាជា្ប្តរូវដៅវញិ។ ពួក

ក្ិករោំងដោះរានដ្រៀតដ្រៀននិង្មាលា ្់រពួកដគ្រង់។ ប្ពះរាន្រញជាូ នអ្នក

ោំសារែនទដទៀតឲ្យដៅ ្រ៉ាុខនតេ ពួកដគរានទទួលវា្ោែូចជាអ្នកខែលប្ពះ

រានចាត់ឲ្យដៅដលើកមុនខែរ ពួកក្ិករោំងដោះដៅខត្រង្ហា ញ្ម្អ្់ររ រឹតខត

ខាលា ំងរោលា ជាងមុនដៅដទៀត។ 

 រោរែករោរ្ព្វប្ពះហឫទ័យរ្រ្់ប្ទង់ដចញ ដៅប្ោនិរដទ្ដៅ

ប្្រដទ្ែនទដោះរានែរឹកោំឲ្យមនុ្សែជាដប្ចើនរានខកខប្្រចិតតេ ្រ៉ាុខនតេ ្រោទា ្់រពរី

ពួកដគរានចូលដៅតំាងទរីលំដៅ ដៅក្នុងទរឹកែរី្ន្យ ប្្រជារាស្តេយូោរាន

ប្្រប្ពតរឹតេនូវកំហុ្ែូចជាមនុ្សែជំោន់មុនដឡើងវញិ ដហើយរានោំពួកដគឲ្យ

ធាលា ក់ចូលដៅក្នុងទំោ្់ខាងនដយរាយជាមួយនរឹងប្្រដទ្ជិតខាង   ខែល 

ដៅជំុវញិ។ ពួកដោរាខែលប្ពះរានចាត់្រញជាូ នដៅក៏រានទទួលរោរមិនទុកចិតតេ 

និងរោរប្្រមាថដមើលង្យ ែូចដគរានប្្រប្ពរឹតតេដៅដលើពួកអ្នកោំសារមុនៗខែរ 

ដហើយពរី្តវតសែរមួ៍យដៅ្តវតសែមួយ ពួកអ្នកខថចមា្ក ររាន្រខន្ថមពិរទុ្ភាព

រ្រ្់ដគរោន់ខតដប្ចើនដឡើងៗ។ 

 ដែើមទំោំងរាយជូរល្អខែលប្ពះរានោំដៅដលើភ្នំននសា្ន៍ភរីលរី្ទារីន 

ប្តរូវរានសា្ន៍អុរីសសាខអល្្អ្់រដ្្ពើម ដហើយទរី្ំរផុតប្តរូវដរាះដៅខាងដប្រៅ

រ្រងចមា្ក រ ពួកដគរានវាយែំ ដហើយជាន់្លារីដោយ្ង្រឹមថាពួកដគរាន្ំរផ្លា ញ

ដចាលជាដរៀងរហូតដហើយ។ ពួកក្ិកររ្រ្់ប្ពះរានែកយកដែើមទំោង

រាយជូរដចញ ដហើយ្ិរទរំាងមិនឲ្យអ្នកោដមើលដ�ើញ។ ប្ពះក៏រានោំវា 

ដឡើងវញិ ្រ៉ាុខនតេ ដៅមា្ខ ងរ្រង ដហើយដោយទដង្វើរដ្រៀ្រដនះ ដគខលងដមើល 

ដ�ើញ ពូជវាដទៀតដហើយ។ ខមករ្រ្់វាដោរមកដលើរ្រង ដហើយខមកខែល

្ំរដៅអាចនរឹងប្តរូវរានភាជា ្់រដៅនរឹងខមកខែលដោរដៅដលើរ្រងដោះ ្រ៉ាុខនតេ ប្ពះ



-xxi-

រានែកខមកដោះឲ្យផុតពរីអំោចរ្រ្់មនុ្សែ      ដធ្វើឲ្យដគមិនអាចដ្ង 

ដៅែល់ ឬដធ្វើឲ្យមានរោរ្ូចខាតដឡើយ។

 តនមលាពិដ្្ននពួកជំនំុរ្រ្់ប្ពះដៅដលើខផនែរី្ព្វនថ្ដនះ   គឺជាអ្នក

ខថរកសាចមា្ក រទំោំងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ គឺជាសារននែំ្ូរោម ននិងរោរដប្កើនរឭំក

ខែលប្ពះរានប្្រោនែល់ពួកដោរាខែល្រង្ហា ញយ៉ាងចបា្់អំពរីដោល្ំរេង

ែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ជំនួ្ឲ្យមនុ្សែដលាក។     ដៅក្នុងរោរ្រដប្ងៀន រ្រ្់ 

ពួកដោរា    ដ្ចកតេរីស្ឡាញ់រ្រ្់ប្ទង់ចំដោះពូជមនុ្សែ     ខែលរាត់្រង់    

និងខផនរោរននដ្ចកតេរី្ដ្ង្្គ ះរ្រ្់ពួកដគប្តរូវរានដ្រើក្រង្ហា ញ យ៉ាងចបា្់។ 

ដរឿងននរោរប្តា្់ដៅសា្ន៍អុរីសសាខអល ដជាគជ័យ និង្ររាជ័យរ្រ្់ពួកដគ

រោរសាតេ រពួកដគឲ្យប្ពះ្ព្វប្ពះហឫទ័យជាថមរីដឡើងវញិ រោរ្រែិដ្ធមា្ច ្់ ចមា្ក រ  

រ្រ្់ពួកដគ និងរោរខថរកសាខផនរោរដៅប្គ្់រ្ម័យរោល ដោយរាស្តេ ្ ំេល់ 

ែ៏ល្អ      ខែលជាអ្នក្ដប្មចនូវរាល់ដ្ចកតេរី ្ ន្យ ដនះគឺជានផទាដរឿងននអ្នកោំ

សាររ្រ្់ប្ពះ ែល់ពួកជំនំុរ្រ្់ប្ទង់ដៅប្គ្់រ្តវតសែរ ៍ ខែលរានកនលាងដៅ។ 

ដហើយ្ព្វនថ្ដនះ សាររ្រ្់ប្ពះចំដោះរាស្តេរ្រ្់ប្ពះ   ចំដោះពួកជំនំុ រ្រ្់ 

ប្ទង់ គឺចំដោះអ្់អ្នកខែលប្គ្់រប្គងចមា្ក រទំោងរាយជូររ្រ្់ប្ទង់ក្នុងឋានៈ 

ជាក្ិករែ៏ដសាម ះប្តង់ គឺោម នអ្នកោដប្រៅពរីអ្នកខែលប្ពះមាន្រនទាូលដៅរោន់ 

តាមរយៈពួកដោរាពរី្ុររាេដោះដឡើយ«ដៅប្ោដោះ នរឹងមានចមា្ក រ  ្ប្មា្់រ  

ដធ្វើសសាទំោំងរាយជូរ ចូរដប្ចៀងជូនថា អញដនះគឺប្ពះដយហូវា៉ា ជាអ្នកខថរកសា 

អញនរឹងដសសាចទរឹកជានិច្ច ដហើយនរឹងខថដមើលោំងយ្់រ ោំងនថ្ ខប្កងអ្នកោ 

ដធ្វើឲ្យអនតេរាយ» (ដអសាយ ២៧:២, ៣)។ 

 ចូរឲ្យរាស្តេអុរីសសាខអលមាន្ង្រឹមក្នុងប្ពះជាមា្ច ្់ដឡើង។ ដៅដពល

ឥឡូវដនះមា្ច ្់ចមា្ក រកំពុងប្្រមូលខផលាែ៏មានតនមលាដៅក្នុងចំដោមមនុ្សែប្គ្់រ

ោំងសា្ន៍ ខែលប្ពះអង្គរានរង់ចំាពួកដគជាយូរមកដហើយ។ ដៅដពលែ៏្លារី 

ខាងមុ្ដនះ ប្ពះអង្គនរឹងយងមកដោយប្ពះអង្គផ្ទា ល់ ដហើយដៅនថ្ែ៏រ រីករាយ

ដោះដោល្ំរេងែ៏អ្់កល្បរ្រ្់ប្ទង់ ្ប្មា្់រពូជពងសែរ្រ្់សា្ន៍

អុរីសសាខអលនរឹងប្តរូវរាន្ដប្មច ជាប្ោចុងដប្រោយ្រង្អ្់ (្ ៦)៕
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ហ្តេចយូ៉សាផាត-ទំព័រ-209-

១៥

ស្តេចយ៉ូសាផាត

អាទិត្យ-១កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ិត ផល ផផលែ ថន ពនលែលឺ ហោរះ មាន ហៅ ក្នុង ពគ្់រ ទំាង កិរយិា ល្អ 

ហ្ចកតេពី ្ នុចរតិនិង ហ្ចកតេពី ពិត។ ហអហេ្ូរ ៥:៩

 ទពមំាផតបានហ�ើងហសាយរាជ្យហៅក្នុងពពរះជន្មសាម្ិ្រពពរះវ្សា  ហ្តេច 

យូ៉សាផាតបានទតហ�ើញគំរលូ្ៗអ រ្រ្់ហ្តេចហពចើនអង្គផដលបានហសាយរាជ្យ

ហៅមនុន  ពទង់ ដូចជាហ្តេចហអសា ផដលហៅរាល់ទំាងពរាផដលមានវ្ិរតតេិបាន 

«ព្រពពរឹតតេហទៀង ពតង់ហៅពពរះហនពតពពរះហយហូវ៉ ដូចជាដាវ ពីឌ ជាអយ្យហោពទង់ 

ផដរ» ជាហដើម (ពងសាវ តារក្សពតទពី១ ១៥:១១)។ ហៅក្នុងរជ្ជោលរ្រ្់ពទង់ចំនួន

ថមភៃពបំាឆំ្្ ហ្តេចយូ៉សាផាត បាន្រ្ះផ្ង្ «ហដើរតាមពគ្់រទំាងផលែូវរ្រ្់ហអសា 

ជាពពរះ្ិរតាពទង់   ឥត ងាក ផ្ររ ហចញហ�ើយ»។ 

 ហៅក្នុងោរខំព្ររឹងផព្រងដរឹកោំព្រហទ្ហដាយពបាជាញា ញាណ ហ្តេច   

យូ៉សាផាតបានពយាយាម្រញ្នុ រះ្រញូ្លព្រជារាស្តេរ្រ្់ពពរះអង្គឲ្យឈររ រឹងមំា 

ព្រឆំ្ងនរឹង ោរ ថ្្យ្រង្គំរ្ូរពពរះ។ ព្រជារាស្តេជាហពចើនហៅក្នុងអាណាចពករ្រ្់

ពទង់ « ហៅផត ថ្្យ យញ្ញ្ូរជា ហហើយដនុតកំញានហៅហលើទពីខ្្់ទំាងហោរះហៅ

ហ�ើយ » (ពងសាវ តារក្សពតទពី១ ២២:៤៣)។ ពពរះរាជាមិនបាន្ំរផាលែ ញទពី្ោកា រៈ 

្ូរជាទំាងហោរះហចាលភ្លែ មៗហទ ្៉រនុផនតេចា្់រតំាងពពីហដើមរាជ្យរ្រ្់ពទង់មក ពពរះអង្គ  

បានពយាយាមរកសាសា្ន៍យូដា ឲ្យ  រចួ ផនុតពពីអំហពើបា្រ ផដលអាណាចពកខាង

ហជើងបានព្រពពរឹតតេហៅជំោន់ហ្តេចអ័ោ្់រ ផដលបានពគងរាជ្យដំណាលរ្ានរឹង 

ពទង់អ្់ហពលជាហពចើនឆំ្្។  ហ្តេចយូ៉សាផាតបានហសា្ម រះពតង់ចំហោរះពពរះផាទា ល់

ពពរះអង្គ។ ពពរះអង្គ «ពនុំបានផ្ង្រកពពរះបាលហទ។  ហ្ដេចបានផ្ង្រកពពរះថន 
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អយ្យហោរ្រ្់ពទង់និងហ្្ើតាម្រទ្រញ្្ជ រ្រ្់ពពរះអង្គគលឺ ពទង់មិនហ្្ើដូចអ្កស្រុក

អនុពីសសាផអលហទ។ ពពរះជាម្ា្់បានពពងរឹងរាជ្ម្តតេិរ្រ្់ហ្ដេចឲ្យបានរ រឹង្រនុរឹង 

ហហើយព្រជាជនយូដាទំាងមូល ផតងផតោំយកតង្ាយមកថ្្យពពរះបាទ យូ៉ សា 

ផាត។ ហ្ដេចមានពទព្យ្ម្តតេិនិងកិតតេិយ្យ៉ាងហពចើន្ំរផនុត» (របា ក្សពតទពី២ 

១៧:៣-៥, គម្ពីរភ្សាផខ្មរ្រច្នុ្រ្ន្)។ «ហហើយពួកយូដាទំាងអ្់រ្ាក៏ោំយក

ហពគឿង្រណាណា ោរមកថ្្យហ្តេច ពទង់មានពពរះរាជ្យពទព្យនិងកិតតេិយ្ជា ្ររ្ូិររ 

ពពរះទ័យពទង់   បានតំាងហ�ើង ក្នុងអ្់ទំាងផលែូវថនពពរះហយហូវ៉»។  ខណៈផដល 

ហពល ហវលាហចរះផត កនលែងផនុតហៅ ោរផកទពមង់ក៏មានរ្ូររាងហ�ើង ពពរះអង្គ «ក៏ 

្ំរបាត់អ្់ ទំាងទពីខ្្់ និងរ្ូរពពរះហចញពពីស្រុកយូដាហៅ» (ខ៥ និង ខ៦)។ 

«ឯ្ំណល់ពួក កូនជរឹង ផដលហៅ្ល់ពពីក្នុងរាជ្យហអសាជាពពរះ្ិរតា ហោរះពទង់   

ក៏្រហណតេ ញហគ ហចញពពី ស្រុកហៅ» (ពងសាវតារក្សពតទពី១ ២២:៤៦)។ ដូហច្រះ ព្រជា 

រាស្តេថននគរយូដា  ពតរូវ បានរហំដារះ ្រនតេិចមតេងៗ ហចញពពីហ្ចកតេពីវោិ្ជាហពចើន 

ផដលធ្លែ ្់របានគំរាម កំផហង្រនទានុច្រងា្អ ក់ដល់ោរលូតលា្់ខាងពពលរឹងវញិ្្ញ ណ

រ្រ្់ពួកហគ។ 

 ព្រជារាស្តេហៅទូទំាងនគរកំពនុងហស្កឃ្លែ នោរ្រងាហា ត់្រហពងៀនអំពពីពករឹត្យ

វន័ិយ រ្រ្់ពពរះ។  ហដាយសារផតោរយល់ដរឹងអំពពីពករឹត្យវន័ិយហនរះ ហ្្ើឲ្យពួកហគ 

មាន ្ នុវត្ិ ភ្ព។ ហដាយសារផតោរព្រគល់ជពីវតិរ្រ្់ពួកហគអននុវតតេតពមរូវោរ

ថនពករឹត្យវន័ិយហោរះ ហ្្ើឲ្យពួកហគមានេកតេពីភ្ពចំហោរះពពរះនិងចំហោរះមននុ្្ស ផដរ ។ 

ហដាយយល់ហ�ើញ ដូហច្រះហហើយ ហទើ្រហ្តេចយូ៉សាផាតបានឈាន មួយ ជំោន 

ហទៀត ឲ្យមានោរ្រងាហា ត់្រហពងៀនពពរះគម្ពីរ្ររ ិ្ នុទ្ធ្រផន្មហទៀតដល់ព្រជាននុរាស្តេ

រ្រ្់ពពរះអង្គ។ ពពរះអង្គបានផណោំដល់អ្កដរឹកោំផដលទទួលខនុ្ពតរូវ ពក្ួង   

ហផ្សងៗ ហៅក្នុងនគរ ឲ្យហរៀ្រចំ ្ ពមា្់រ កិច្ោរ្រហពងៀនដ៏ហសា្ម រះពតង់រ្រ្់ពួក

្ង្ឃ។ ហដាយសារពពរះរាជ្រញ្្ជ ហនរះ ពួកអ្ក្រហពងៀនទំាងហនរះបានហ្្ើោរហៅ 

ហពោមោរពគ្់រពគងពពី្ំណាក់ពួក្ង្ឃហដាយផាទា ល់ «ហៅ្រងាហា ត់្រហពងៀនក្នុង 

អ្់ទំាងទពីពករុងហៅស្រុកយូដា» (របាក្សពតទពី២ ១៧:៧-៩)។ ហហើយហៅហពល

ផដលមននុ្្សជាហពចើនពយាយាមចង់យល់អំពពីតពមរូវោររ្រ្់ពពរះ ហហើយដក យក 



ហ្តេចយូ៉សាផាត-ទំព័រ-211-

អំហពើបា្រហចញ ោរភ្ញា ក់រឭកក៏បានហកើតហ�ើង។

ច័ន្ទ-២កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដូហច្រះ ពតរូវ ព្រយ័ត្ ហដាយ ម្្យ័ត ផដល អ្ក រាល់ រ្ា ហដើរ យ៉ាង 

ណា កនុំ ឲ្យ ហដើរ ដូច ជា មននុ្្ស ឥត ពបាជាញា  ហ�ើយ ពតរូវ ផត ហដើរ ហដាយ មាន ពបាជាញា  វញិ។ 

ហអហេ្ូរ ៥:១៥

 ហដាយសារោរហ្លែើយត្រយ៉ាងឆ្លែ តវងថវដល់ហ្ចកតេពីពតរូវោរខាងពពលរឹង

វញិ្្ញ ណថនព្រជារាស្តេរ្រ្់ពពរះអង្គ ហ្តេចយូ៉សាផាតបានោលែ យជាអ្កពគ្់រពគង

ផដលោរចំហរ ើនលូតលា្់យ៉ាងហពចើន។ ហដាយោរសាតេ ្់រ្រងា្គ ្់រពករឹត្យវន័ិយរ្រ្់

ពពរះ ោំឲ្យព្រហទ្ជាតិមានោររ ពីក ចហពមើនយ៉ាងខាលែ ំង។ ហដាយោរអននុហលាម

តាមតពមរូវោររ្រ្់ពពរះ អំណាចថន ោរផាលែ ្់ ្រតេូរបានោំមកនូវ្នតេិភ្ព និង 

្នទាៈល្ៗអ  ហៅក្នុងចំហណាមព្រជារាស្តេ។ ព្រ្ិនហ្រើោរ ្រហពងៀនពពីពពរះ្រនទាូល 

រ្រ្់ពពរះជរះឥទ្ធិពលដល់ោរពគ្់រពគងហៅក្នុង ជពីវតិរ្រ្់ ្រនុរ្ ោរ ពីទំាងឡាយ   

ព្រ្ិនហ្រើចិតតេគំនិតលនុរះហពោមអំណាចរ្រ្់ពពរះជាម្ា្់ ហម៉លែរះ្មអំហពើអាពកក់

ផដល្ព្ថ្ងៃហនរះកំពនុងហកើតហ�ើងហៅក្នុងជពីវតិថន្ង្គមជាតិ នរឹងរក កផនលែងហៅ 

មិនបានហ�ើយ។ ពគរួសារនពីមួយៗនរឹង្រហញ្ញឥទ្ធិពល ផដលហ្្ើឲ្យ្រនុរ្ោរ ពី ទំាង

ឡាយយល់ោន់ផតចបា្់ពពីហរឿងពពលរឹងវញិ្្ញ ណ និងអំណាចខាង ព្ីល្ម៌ 

ហមាលែ ៉ រះហហើយ ព្រហទ្ ជាតិ និងព្រជារាស្តេម្ាក់ៗនរឹងពតរូវបានហគហោត្រហ ើ្រ

មិនខាន។

 ហ្តេចយូ៉សាផាតបានរ្់ហៅហដាយហ្ចកតេពី ន្ុខសានតេ និងមានហឈា្ម រះ

ហបារះ្ំហ�ងហៅហលើព្រហទ្ផដលហៅជនុំវញិជាហពចើនឆំ្្។ «ហ្ចកតេពីផ្ញាងខាលែ ច

រ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ ក៏មកពគ្រ្ងកាត់ហលើអ្់ទំាងនគរ ហៅជនុំវញិស្រុកយូដា 

ហហើយហគមិនោ៊ា នហលើករ្ាមកចបាងំនរឹងយូ៉សាផាតហទ» (ខ ១០)។ ពពរះអង្គ 

ទទួលបាននូវអំហណាយពពីេពីលពីសាតេ ជាហ្តេចស្រុកអារ៉ា្់រ ជាលនុយ ជាអំហណាយ 

ហផ្សងៗ និងហ្ូងហចៀម ហ្ូងពផព ជាហពចើន។ «យូ៉សាផាតពទង់បានចហពមើនហ�ើង

ជា្ំថពកផលង ពទង់ក៏្ង់ដំណាក់ និងទពីពករុង្ពមា្់រជាឃ្លែ ំងទំាង្៉រនុោ្ម នហៅ



ទំព័រ-212- ពួកហោរា និងហ្តេច

ស្រុកយូដា … ហហើយមានមននុ្្ស្្រឹកចមបាងំ និងមននុ្្សខាលែ ំងពូផក … គលឺអ្កទំាង

ហនរះហហើយផដលចំាទទួល្រហពមើហ្តេច ពួកទំាងហនរះក៏ហលើ្ពពីពួកផដ ល ហ្តេច

បានដាក់ឲ្យហៅអ្់ទំាងទពីពករុងមាន្រោទា យហពញក្នុងអាណាហខតតេយូដា» (ខ 

១២-១៩)។ ពពរះបានព្រទានពរឲ្យមាន្ំ្ូររហូរហហៀរហៅហដាយ«ពទព្យ្ម្តតេិ 

និងកិតតេិយ្ជា្ររ្ូិររ» (របាក្សពតទពី២ ១៨:១)។ ពពីរ្រពីឆំ្្្រោទា ្់រពពីោរហ�ើង   

ហសាយរាជ្យ្ម្តតេិមក ហ្តេចយូ៉សាផាតមានភ្ពចហពមើនរនុងហរឿងដល់កំពូល 

ពទង់បានយល់ពពមហរៀ្រអេិហ្ក្រនុពតាពទង់ ពពរះោមយូ៉រ៉ាម ជាមួយនរឹង្រនុពតពី 

រ្រ្់ហ្តេចអ័ោ្់រនិងពពរះោងហយ្ិ្ិរល។ ហដាយោរចង្ម្័ន្ធ ហនរះ ហ្តេច

ទំាងពពីរអង្គបានចនុរះកិច្ពពមហពពៀងរវងនគរយូដានិងនគរអនុពីសសាផអល ផដល 

មិនស្្រហៅតាម្រងា្គ ្់ររ្រ្់ពពរះ ជាហហតនុផដលបានោំមកនូវហពរារះ មហនតេរាយ   

ដល់ទំាងពពរះរាជា និងដល់ព្រជាននុរាស្តេផង ហៅក្នុងពរាមានវ្ិរតតេិ។

 មានពរាមួយហ្តេចយូ៉សាផាតបានយាងហៅពកសាលហ្តេចថនសា្ន៍

អនុពីសសាផអលហៅសាម៉ារ ពី។ ហ្តេចស្រុកអនុពីសសាផអលក៏បាន្រងាហា ញេកតេពីភ្ពដល់

ហេញាៀវផដលមកពពីទពីពករុងហយរសូា�ិម ហហើយហៅមនុនហពល្រញ្្់រពពរះរាជទ្្សន

កិច្រ្រ្់ពពរះអង្គហនរះ ហ្តេចសា្ន៍អនុពីសសាផអលបាន្រញ្នុ រះ្រញូ្លពទង់ឲ្យចូល

រមួហ្្ើ្ង្ងា្គ មជាមួយនរឹងព្រហទ្ ន្ុពីរ ពី។ ហ្តេចអ័ោ្់របានពទង់ពពរះតពមិរះថ្ 

ហដាយ្រពងរួ្រ្រពងរួមកងទ័ពរ្រ្់ពទង់ជាមួយនរឹងកងទ័ពយូដា ពទង់អាចនរឹង 

វយដហណតេើ មយកទពីពករុងោឡាត ជាទពីពករុងពំោក់ពពី្ូររាណមួយ ផដលធ្លែ ្់រជា

ទពីពករុងរ្រ្់នគរអនុពីសសាផអលោល ពពីមនុន ពត�្់រមកវញិ។ 

អង្គារ-៣កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពបាជាញា  ផតង វហិ្្ ជាង ហពគឿង ចំបំាង ផត មននុ្្ស មាន បា្រ 

ផត ម្ាក់ រផមង ្ំរផាលែ ញ ោរ ល្អ ហៅ ជា ហពចើន វញិ។ 

សាសាតេ  ៩:១៨

 ហទារះ្រពីជាហ្តេចយូ៉សាផាតបាន្នយាយ៉ាងព្រញា្់រព្រញាល់ថ្នរឹងចូល

រមួជាមួយនរឹងហ្តេចអនុពីសសាផអលក្នុងចំបំាងជាមួយនរឹងព្រហទ្ ន្ុពីរ ពី តាមភ្ព 
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កហមសាយ រ្រ្់ពទង់ក៏ហដាយ ក៏ោរវនិិច្័យដ៏ល្អរ្រ្់ពទង់បានដរឹកោំពទង់ឲ្យ

ហរៀន្ូពតពពីពពរះហឫទ័យរ្រ្់ពពរះ ទាក់ទងនរឹងោរចនុរះកិច្្នយាហនរះផដរ។  

ពពរះអង្គបានហ្្ើហៅ ហ្តេចអ័ោ្់រថ្ «្ូមពទង់ទូល្ួរពពរះ្រនទាូលថនពពរះហយហូវ៉

ជាមនុន្ិន»។ ជា ោរហ្លែើយត្រពត�្់រមកវញិ ហ្តេចអ័ោ្់របានព្រមូលហោ

រាផកលែងោលែ យថនពករុងសាម៉ារ ពី្ួរនរយោក់ ហហើយបាន្ួរដល់ពួកហគថ្ «ហតើពតរូវ 

ឲ្យហយើងហចញហៅចបាងំនរឹង ពករុងរ៉ាមូ៉ត ោឡាតឬឈ្់រខាន?» ពួកហគ បាន 

ទូល ហ្លែើយថ្ «្ូមយាងហ�ើង ហៅ ចនុរះ ដ្ិតពពរះពទង់នរឹងព្រគល់ហគមកក្នុង 

កណាតេ ្់រពពរះហ្តេថនពពរះករនុណាហហើយ» (ខ ៥ និង ខ ៦)។ 

 ហដាយមិនទនុកចិតតេ  ហ្តេចយូ៉សាផាតបានទូល្ួររកោរពិត ពទង់បាន 

ទូល្ួរ ថ្ «ហៅទពីហនរះហតើរា្ម នហោរាណាម្ាក់រ្រ្់ពពរះហយហូវ៉ ល្មមឲ្យហយើង 

្ួរពពី រាត់ ផដរ ហទឬអពី?» (ខ ៧)។ ហ្តេចអ័ោ្់រទូលត្រថ្ «មានម្ាក់ហទៀតផដល

ល្មមឲ្យហយើងទូល្ួរដល់ពពរះហយហូវ៉បាន គលឺហឈា្ម រះ មពីោយ៉ា ជាកូនយពីមឡា 

ផតទូល្រង្គំ្្អ្់រវ ដ្ិតវមិនផដលទាយល្អពពីទូល្រង្គំហសារះ គលឺហចរះផតទាយ 

អាពកក់វញិ» (ពងសាវតារ ក្សពតទពី១ ២២:៨)។  ហ្តេចយូ៉សាផាតហៅផតទាមទារ

ហដាយទទូច្ូមឲ្យហ្តេចហៅ មននុ្្សរ្រ្់ពពរះចូលមក ហហើយហោរាហោរះក៏ 

ចូលមកចំហោរះពួកពទង់ រចួហ្តេច អ័ោ្់របាន្រងា្គ  ្់រថ្ «ឲ្យនិយាយផតហ្ចកតេពី 

ពិត្៉រនុហណាណា រះ ហដាយនូវពពរះោម ពពរះ ហយហូវ៉»។ មពីោយ៉ាទូលត្រថ្ «ទូល្រង្គំ

បានហ�ើញពួកអនុពីសសាផអលពតរូវខ្ាត់ខ្ាយហៅហលើេ្ំ ហព្រៀ្រដូចជាហ្ូងហចៀមផដល

រា្ម នអ្កគង្ាល ហហើយពពរះហយហូវ៉បានមានពពរះ្រនទាូលថ្ ពួកទំាងហនរះរា្ម ន 

ហៅោ្យហទ ចូរឲ្យហគពត�្់រហៅផទារះហរៀងខលែួនវញិ ហដាយហ្ចកតេពី ន្ុខចនុរះ» (ខ 

១៦ និង ១៧)។

 ព្រសា្ន៍រ្រ្់ហោរាហនរះគួរផតល្មមពគ្់រពរាន់ ហដើម្ពី្រងាហា ញថ្ពពរះ

ថនឋាន្ួគ៌មិន្ព្ពពរះហឫទ័យហៅនរឹងគហពមាងោររ្រ្់ហ្តេចទំាងពពីរអង្គ

ហនរះហទ ្៉រនុផនតេ អ្កដរឹកោំទំាងពពីរអង្គហនរះមិនមានហ្តេចណាពពមសាតេ ្់រតាមោរ 

ពពមានហនរះហ�ើយ។ ហ្តេចអ័ោ្់របានហ្្ើតាមគំនិតផដលពទង់បានគិត ហហើយ

ហ្តេចយូ៉សាផាតក៏បានហ្រតេជាញា ចិតតេនរឹងដផងហាតាមផដរ។ ហ្តេចយូ៉សាផាតបានមាន
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្រនទាូលហលើកកិតតេិយ្ដល់ហ្តេចអ័ោ្់រថ្ «ហយើងរាល់រ្ានរឹងហៅជាមួយ នរឹងពទង់ 

ក្នុងចមបាងំហនរះ»  (របាក្សពត  ទពី១ ១៨:៣)។ «ដូហច្រះ ហ្តេចអនុពីសសាផអល និង យូ៉ 

សាផាត ជាហ្តេចស្រុកយូដា ក៏ ហ�ើងហៅឯពករុងរ៉ាមូ៉តោឡាត» (ពងសាវតារ 

ក្សពតទពី១ ២២:២៩)។ 

 ហៅក្នុង ្ មរ េូមិផដលបានហកើតហ�ើងហោរះ ហ្តេចអ័ោ្់របានពតរូវ ពពរួញ 

ហហើយហៅហពលថ្ងៃលិចពទង់ក៏ហសាយទពីវង្គតហៅ។ «រចួដល់ហពលថ្ងៃលិច ហោរះ 

ក៏ មានឮ្ផពមក ហៅហពញ ក្នុង ពួកទ័ពថ្ ចូរពគ្់ររ្ាពត�្់រហៅឯទពីពករុងនិងស្រុក

រ្រ្់ខលែួនវញិហៅ» (ខ ៣៦)។ ហរឿងហនរះបានហកើតហ�ើងដូចជាោក្យរ្រ្់ហោរា 

ពបា្់រយ៉ាងពិតពបាកដ។ ហ្តេចយូ៉  សា ផាតបានយាងពពី្មរេូមិដ៏មានហពរារះ 

ថ្្ក់ហនរះ ពត�្់រហៅ ោន់ទពីពករុង ហយរសូា�ិម វញិ។ ហៅហពលពពរះអង្គ បានយាង  

មកដល់ទពីពករុង ហោរាហយហ៊ាូវបានមកជួ្រពទង់ជាមួយនរឹងោរពពមានថ្ «ហតើ

គួរគ្រ្ពីឲ្យពទង់បានហៅជួយមននុ្្សអាពកក់ ហហើយស្ឡាញ់ដល់ពួកអ្កផដល

្្អ្់រពពរះហយហូវ៉ឬអពី ហដាយ     ហពោរះហហតនុហនរះបានជាមានហ្ចកតេពីហពកវហពោ្

ហចញពពីចំហោរះពពរះហយហូវ៉ មកហលើ ពទង់ហហើយ ្៉រនុផនតេ ហ�ើញមាន ហ្ចកតេពីល្អខលែរះ 

ហៅក្នុងពទង់ផដរ ហដាយពទង់បាន្ំរបាត់រ្ូរពពរះទំាង្៉រនុោ្ម ន ហចញពពីស្រុក ហៅ 

ហហើយបានតំាងពពរះទ័យផ្ង្រកពពរះពិតវញិ» (របាក្សពតទពី២ ១៩:២, ៣)។

ពុធ-៤កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ោរោរ ដល់ មននុ្្ស ពកពីពក និង មននុ្្ស កំពោ ហហើយ  ោត់ 

កតេពី ដល់ មននុ្្ស ហវទោនិង មននុ្្ស កំ្ត់ហដាយ យនុតតេិ្ម៌ ចនុរះ។ ទំននុកតហមកាើង៨២:៣

 ពពីរ្រពីឆំ្្ហពោយមក ហៅក្នុងរជ្ជោលថនពពរះបាទយូ៉សាផាតពពរះអង្គបាន  

ហ្្ើ ោរងារជាហពចើន ហដើម្ពីោរពពងរឹងោរោរោរព្រហទ្យូដាទំាងខាងកិច្ោរ

នគរ និង កិច្ោរខាងពពលរឹងវញិ្្ញ ណ។ ពពរះអង្គ «យាងហចញហៅកណាតេ ល អ្់ 

ទំាង ពួកជន មតេង  ហទៀត គលឺចា្់រតំាងពពីពករុងហ្រៀរ-ហ្បា រហូតដល់ស្រុកេ្ំ ហអពបា 

អិម ោំហគវលិ មកឯពពរះហយហូវ៉ ជាពពរះថនពួកអយ្យហោហគវញិ» ( ខ ៤)។

 ជំោនដ៏្ំខាន់មួយផដលពពរះអង្គបានឈានហៅមនុខ  គលឺោរ្រហងកាើត 
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និងោរ រកសាតនុលាោរឲ្យមានយនុតតេិ្ម៌។ ពពរះអង្គ «ពទង់ក៏តំាងឲ្យមានហៅពកម

ហៅក្នុងស្រុក គលឺក្នុងពគ្់រទំាងទពីពករុងមាន្រោទា យរ្រ្់ពួកយូដា។ ពទង់មាន 

ពពរះ ្រនទាូលហៅហៅពកម   ទំាងហោរះថ្ ចូរពិចារណាោរផដលអ្ករាល់រ្ាហ្្ើចនុរះ 

ដ្ិតអ្ករាល់រ្ាមិនផមនជំននុំ ជពមរះឲ្យរា្់រចិតតេដល់មននុ្្សហទ គលឺឲ្យពពរះហយហូវ៉

បានហពញពពរះហឫទ័យវញិ ហហើយពទង់ក៏គង់ហៅជាមួយនរឹងអ្ករាល់រ្ា ក្នុងោរ 

ជំននុំជពមរះហោរះផដរ ដូហច្រះ ចូរឲ្យអ្ករាល់រ្ាមានហ្ចកតេពីហោតខាលែ ចដល់ពពរះហយហូវ៉

ចនុរះ ចូរព្រយ័ត្ ហហើយ្ហពមចោរហោរះហៅដ្ិតរា្ម នហ្ចកតេពីទនុច្រតិណា ហៅនរឹង

ពពរះហយហូវ៉ជាពពរះថនហយើងរាល់រ្ាហ�ើយ ក៏រា្ម ន ហ្ចកតេពីលហម្អៀង ហៅ ខាងអ្ក 

ណា ឬ ន្ុពី្ំណូកផង» (ខ ៥ ដល់ ខ ៧)។

 ព្រព័ន្ធយនុតតេិ្ម៌បានពគ្់រលក្ខណៈហដាយោរ្រហងកាើតសាលាឧទ្ធរមួយហៅ 

ទពីពករុងហយរសូា�ិម ជាកផនលែងផដលហ្តេចយូ៉សាផាត «ពទង់តំាងឲ្យមាន ពួកហលវ ពី 

ពួក្ង្ឃ និងពួកអ្កផដលជាកំពូលហលើវងសាននុវង្សថនសា្ន៍អនុពីសសាផអលហៅ

ពករុងហយរសូា�ិម ្ពមា្់រោរវនិិច្័យថនពពរះហយហូវ៉ និងោរោត់ហរឿងកតេពី រចួ 

ហគពត�្់រមកហៅពករុងហយរសូា�ិមវញិ» (ខ ៨)។

 ពពរះរាជាពទង់បានជំរនុញឲ្យពួកហៅពកមទំាងហនរះព្រោន់យកភ្ពហសា្ម រះ

ពតង់ជានិច្។ ពទង់ក៏្រងា្គ ្់រហគ ថ្ «គលឺយ៉ាងហោរះផដលអ្ករាល់រ្ាពតរូវ្ហពមចោរ

ងារហដាយ ហ្ចកតេពីហោតខាលែ ចដល់ពពរះហយហូវ៉យ៉ាងហទៀងទាត់ ហហើយហដាយ ចិតតេ 

ហសា្ម រះពតង់»។ «ហ្រើោលណា មាន ដំហណើ រកតេពីហរ ើមកដល់អ្ករាល់រ្ា អំពពីពួក្រង្រ្អូន

ផដលហៅអ្់ទំាងទពីពករុងហគ ជាហរឿង  កតេពីពពីោរោ្់រ្មាលែ ្់ររ្ា ឬោររលំងចបា្់រ 

ពករឹត្យពកម និង្រញ្ញតតេិ ឬហ្ចកតេពីវនិិច្័យ ណាមួយ ហោរះពតរូវឲ្យអ្ករាល់រ្ាពបាម

ពបា្់រហគ ហដើម្ពីកនុំឲ្យហគមាន ហទា្ ហៅចំហោរះ ពពរះហយហូវ៉ ហហើយហដាយសារ 

ហទា្ហោរះ នរឹងមានហ្ចកតេពីហពោ្មកហលើអ្ករាល់រ្ា និងពួក្រង្រ្អូន ផងហោរះ 

ហ�ើយ ចូរ្ហពមចោរហនរះហៅ ហោរះអ្ក រាល់រ្ានរឹង រា្ម ន ហទា្ហទ»។

 «ហហើយហមើល អ័ម៉ារា ជា្ហមតេច្ង្ឃ ហលាកពតរួតហលើអ្ករាល់រ្ាក្នុង

អ្់ទំាងកិច្ោរខាងឯពពរះហយហូវ៉ ហហើយហ្បាឌាជាកូនអនុពី្ម៉ាផអលហលាក

ជាហៅោ្យ  ហលើពូជអំ្ូររយូដា ក្នុងពគ្់រទំាងោរខាងឯហ្តេច ហហើយពួកហលវ ពីក៏



ទំព័រ-216- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហ្តេចយូ៉សាផាត-ទំព័រ-217-

ហៅចំហោរះអ្ករាល់រ្ាទនុកជាអាជាញា »។

 «ចូរហ្្ើោរហដាយចិតតេោលែ ោនចនុរះ ្ ូមឲ្យពពរះហយហូវ៉គង់ហៅខាងណា 

ផដលពតរឹមពតរូវផង» (ខ ៩ ដល់ ខ ១១)។

 ក្នុងោរោរោរ្ិទ្ធិនិងហ្រ ពីភ្ពថនព្រជារាស្តេរ្រ្់ ពពរះអង្គហដាយព្ររុង 

ព្រយ័ត្ ហ្តេចយូ៉សាផាតបាន្រញ្្ជ ក់ពពីហ្ចកតេពី្ំហរចហនរះថ្រាល់្មាជិកថន

ពគរួសារ រ្រ្់មននុ្្សទំាងអ្់ពតរូវទទួលបាននូវហ្ចកតេពីយនុតតេិ្ម៌មកពពីពពរះផដល   

ពគ្់រពគង ហលើអ្ពីៗទំាងអ្់។ «ពពរះពទង់ឈរហៅក្នុងពួកជំននុំដ៏ខាលែ ំងពូផក គលឺពទង់ 

ផដលវនិិច្័យ ហៅកណាតេ លពួកអ្កមានអំណាច»។ ហហើយអ្់ពួកអ្កផដលបាន

ទទួលោរចាត់តំា ង ឲ្យហ្្ើជាហៅពកម ហៅហពោមោរពគ្់រពគងរ្រ្់ពទង់ពតរូវផត 

«ោរោរដល់មននុ្្ស ពកពីពក និងមននុ្្សកំពោ»។ ហហើយ «ោត់កតេពីដល់មននុ្្ស 

ហវទោ និងមននុ្្សកម្សត់ ហដាយយនុតតេិ្ម៌ចនុរះ ហហើយជួយ្ហង្ងា្គ រះមននុ្្សពកពីពក 

និង មននុ្្សកម្សត់ទនុគ៌តផដរ ពតរូវជួយហគឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រថដថនមននុ្្សអាពកក់» 

(ទំននុកតហមកាើង ៨២:១, ៣, ៤)។ 

ពពហស្បតិ៍-៥កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពពរះហយហូវ៉ ពទង់ ជា ្ ្មដា ជា ្រោទា យ ហហើយ ជា អ្ក ជួយ 

្ហង្ងា្គ រះ រ្រ្់ ទូល្រង្គំ គលឺ ជា ពពរះ ថន ទូល្រង្គំ ជា ្ ្មដា ផដល ទូល្រង្គំ យក ជា ទពី ពរឹង 

ក៏ ជា ផខល ជា ផ្ង្ ថន ហ្ចកតេពី ្ ហង្ងា្គ រះ រ្រ្់ ទូល្រង្គំ ហហើយ ជា ្៉រម យ៉ាង ខ្្់ 

ផង។   ទំននុកតហមកាើង១៨:២

 ហៅចនុងរជ្ជោលថនហ្តេចយូ៉សាផាត នគរយូដាពតរូវបានឈាលែ នោនហដាយ 

កងទ័ព្ពតរូវ ផដលោរចូលមកដល់រ្រ្់ពួកហគមានភ្ពគួរឲ្យេ័យខាលែ ច។ 

«ហពោយ ហោរះ មក ពួកកូនហៅមូ៉អា្់រ និងពួកកូនហៅអំាមូ៉ន ពពមទំាងពួក ម៉ាអូន 

ខលែរះក៏ហលើក រ្ា មកចបាងំនរឹងយូ៉សាផាត មានហគមកទូលដល់យូ៉សាផាតថ្ មាន 

កងទ័ពយ៉ាង ្ ន្ធរឹក មកទា្់នរឹងពទង់ ហគមកពពីស្រុក ន្ុពីរ ពីខាងោយ្មនុពទ ហមើល 

ហគមកដល់ោសាលូន តាម៉ារហហើយ (ហោរះគលឺជាស្រុកហអនហកឌពី)» (របាក្សពត 

ទពី២ ២០:១, ២)។ ហ្តេច យូ៉ សាផាតគលឺជាហ្តេចដ៏ោលែ ោននិងពូផក ខាង រ្ឹក្ង្ងា្គ ម  ។  



ទំព័រ-218- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពពរះអង្គបានពពងរឹងកងទ័ពនិង្រោទា យោរោរទពីពករុងរ្រ្់ពទង់ឲ្យបានរ រឹងមំា 

អ្់ហពលជាហពចើនឆំ្្។ ពពរះអង្គបានហរៀ្រចំខលែួនហដើម្ពីទ្់រទល់ជាមួយនរឹងកមាលែ ំង

ទ័ព្ពតរូវ រ្ឹងផតពគ្់រទំាងអ្់បាន យ៉ាងល្អព្រហ ើ្រ ្៉រនុផនតេ ហៅក្នុងវ្ិរតតេិហនរះ ពទង់

មិនបានទនុកចិតតេហៅហលើកងទ័ពខាងសាច់ឈាមហ�ើយ។ ពពរះអង្គ្ង្ឃរឹមថ្នរឹង

ទទួលបានហជាគជ័យពពីកងទ័ពថនពួកផដលមិនហជឿពពរះ ផដលអួតអាងពពី អំណាច 

រ្រ្់ពួកហគ ថ្នរឹង្រង្ងាកា ្រនគរយូដា ហៅក្នុងពកផ្ផេ្កថននគរទំាងឡាយ

ផដលហៅជនុំវញិហនរះ មិនផមនហដាយសារកងទ័ព ដ៏មាន វន័ិយ ឬហដាយសារកំផផង

ោរោរទពីពករុងដ៏រ រឹងមំាហោរះហទ ្៉រនុផនតេហដាយសារហ្ចកតេពី   ជំហនឿដ៏រ្់ហៅហលើពពរះ

ថនសា្ន៍អនុពីសសាផអលវញិ។

 «យូ៉សាផាតពទង់ក៏េ័យខាលែ ច  ហហើយតំាងពពរះទ័យផ្ង្រកពពរះហយហូវ៉ 

ពទង់ ព្រោ្ពបា្់រឲ្យមានោរតមអត់ ហៅហពញក្នុងស្រុកយូដា ហហើយពួកយូដា 

ក៏មូលរ្ា មករកទពីពរឹងដល់ពពរះហយហូវ៉ គលឺហគហចញពពីអ្់ទំាងទពីពករុងរ្រ្់ស្រុក

យូដាមក ហដើម្ពី្រ្ះផ្ង្រកពពរះ»។ 

 រ ពីឯយូ៉សាផាត ពទង់ឈរហៅក្នុងពពរះវោិរថនពពរះហយហូវ៉ ចំមនុខទពីលាន្្មពី 

ហៅកណាតេ លជំននុំពួកយូដា និងពួកពករុងហយរសូា�ិម ទូលថ្ «ឱពពរះហយហូវ៉ 

ជាពពរះថនពួកអយ្យហោហយើងខញានុំរាល់រ្ាហអើយ ហតើពទង់មិនផមនជាពពរះហៅឋាន

្ួគ៌ហទឬអពី? ហតើពទង់មិនពគ្់រពគងហលើអ្់ទំាងនគររ្រ្់សា្ន៍ដថទហទឬអពី? 

ហហើយហៅ ពពរះហ្តេ   ពទង់ ហោរះក៏មានពពរះហចសាតេ  និងឥទ្ធិឫទ្ធិផដរ ដល់ហម៉លែរះបាន

ជារា្ម នអ្កណាអាចនរឹងទ្់រទល់នរឹងពទង់បានហ�ើយ។ ឱពពរះថនហយើងខញានុំរាល់ រ្ា 

ហអើយ ហតើពទង់មិនបាន្រហណតេ ញ ពួកអ្កស្រុកហនរះពពីមនុខពួកអនុពីសសាផអលជា រាស្តេ 

ពទង់ហចញ ហហើយព្រទានដល់ពូជពង្ស រ្រ្់ហលាកអ័ពបាោំជាមិតតេ្មាលែ ញ់ ពទង់ 

ជាដរា្រតហៅហទឬអពី? ហគបាន អាស្័យ  ហៅ ហហើយក៏បានសា្អ ងទពី្ររ ិ្ នុទ្ធហៅស្រុក

ហនរះ ្ពមា្់រពពរះោមពទង់ ហដាយោក្យថ្ ហ្រើ្ិនជាមានហ្ចកតេពី អាពកក់ណា 

មក្ងកាត់ហលើហយើងរាល់រ្ា ហទារះហ្រើជាដាវ ឬទនុក្ខ ហទា្ អា្ន្ ហរាគ  ឬអំណត់ កតេពី 

ហ្រើហយើងរាល់រ្ានរឹងឈរហៅមនុខពពរះវោិរហនរះ ហហើយហៅចំហោរះពទង់ (ដ្ិតពពរះ

ោមពទង់ហៅក្នុងពពរះវោិរហនរះ) ហហើយហយើង រាល់ រ្ា អំោវោវដល់ពទង់ក្នុងហ្ចកតេពី 
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ហវទោរ្រ្់ហយើង ហោរះពទង់នរឹងពពមទទួលហហើយ នរឹងជួយ្ហង្ងា្គ រះ ហយើង»។

 «ឥ�ូវហនរះ ហមើល មានពួកកូនហៅអំាមូ៉ន មូ៉អា្់រ និងពួកេ្ំហ្ៀរផដល  

ពទង់មិនហ្រើកឲ្យអនុពីសសាផអលទង្ោទា នចូលស្រុក ហគ ក្នុងោលផដលហចញពពីស្រុក 

ហអ ន្ុពីពទា មក គលឺបានឲ្យហដើរវងពពីហគ ឥត្ំរផាលែ ញហគហ�ើយ។ ្ូមហមើលផ្រ្រយ៉ាង 

ណា ផដលហគ  ្ ងគនុណដល់ហយើងខញានុំរាល់រ្ា  គលឺហគមកចង់្រហណតេ ញ ហយើងខញានុំរាល់ 

រ្ា ហចញពពីហករអាករ  រ្រ្់ពទង់ ផដលពទង់បានព្រទានមក ទនុកជាមរតកដល់ 

ហយើងខញានុំ។ ឱពពរះថនហយើងខញានុំ រាល់រ្ាហអើយ ្ូមពទង់ោត់ហទា្ដល់ហគ ពពីហពោរះ

ហយើងខញានុំរាល់រ្ារា្ម នកមាលែ ំងនរឹងទ្់រទល់ចំហោរះពួកយ៉ាង្ំ ផដលមកទា្់នរឹង 

ហយើងរាល់រ្ាហនរះបានហទ ហយើងខញានុំក៏មិនដរឹង ហ្្ើដូចហមតេចផដរ ្៉រនុផនតេ ផេ្កហយើងខញានុំ 

ទនទារឹងហមើលផតពទង់ហទ» (ខ ៣ ដល់ ខ ១២)។

សុពក-៦កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ខញានុំ ជា មននុ្្ស ហវទោ ហនរះ បាន អំោវោវ ហៅ ហោរះ  ពពរះហយហូវ៉ 

ពទង់ បាន សាតេ ្់រ តាម ហហើយ ជួយ ្ ហង្ងា្គ រះ ឲ្យ រចួ ពពី ហ្ចកតេពី លំបាក ទំាង ្៉រនុោ្ម ន 

រ្រ្់ ខលែួន។ ទំននុកតហមកាើង ៣៤:៦

 ហ្តេចយូ៉សាផាតអាចមាន្រនទាូលហៅោន់ពពរះថ្ «្៉រនុផនតេ ផេ្កហយើងខញានុំ 

ទនទារឹងហមើលផតពទង់ហទ» ហដាយទំននុកចិតតេ។ ពពរះអង្គបាន្រហពងៀនឲ្យព្រជារាស្តេ

ទនុកចិតតេហលើពពរះមួយអង្គ ផដលោលពពី្ម័យ្រនុរាណផតងបានយាងចូលមក

ជួយ្ហង្ងា្គ រះរាស្តេផដលពទង់បានហពជើ្ហរ ើ្  ឲ្យរចួផនុតពពីហ្ចកតេពីហវទោយ៉ាង

្ងៃន់្ងៃរ ហ្តេចយូ៉សាផាតមិនហៅផតមួយអង្គឯងហ�ើយ «ពួកយូដាទំាងអ្់រ្ា

ក៏ឈរហៅចំហោរះពពរះហយហូវ៉ មានទំាងកូនតូចៗ និងព្រពន្ធ ហហើយហក្មងៗ ហៅ 

ជាមួយផង» (ខ ១៣)។ ពួកហគបានតមអត់និងអ្ិសាឋា នហដាយោររ្ួររមួរ្ា ពួក

ហគបានទូលអង្រករហដាយោររ្ួររមួរ្ា ហដើម្ពីឲ្យពពរះហ្្ើឲ្យខា្ម ំង្ពតរូវរ្រ្់ពួក

ហគពច្ូរកពច្រល់ ព្រហយាជន៍ឲ្យពពរះោម រ្រ្់ពពរះបានល្ពីរនទាលឺហ�ើង។

 «ឱពពរះអង្គហអើយ ្ូមកនុំឲ្យពទង់ហៅហ្ងៃៀមហ�ើយ 

 ឱពពរះអង្គហអើយ ្ូមកនុំឲ្យ្មងៃំ ឬពពហងើយហៅឲ្យហសារះ 



ទំព័រ-220- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ដ្ិតហមើល ពួកខា្ម ំង្ពតរូវពទង់ ហគកំពនុងផតអ៊ាូផអ៖ 

 ហហើយពួកអ្កផដល្្អ្់រពទង់ ហគហ្្ើពកអលឺតពកហអាង 

 ហគព្ររឹកសារ្ា្រហងកាើតឧបាយទា្់នរឹងរាស្តេពទង់ 

 ហហើយគិតគូររ្ា ទា្់នរឹងអ្់អ្កផដលពទង់ខារខំាង 

 ហគបានថ្ ចូរហយើងោត់ហគហចញ មិនឲ្យហ្្ើជានគរហទៀតបាន 

 ហហើយកនុំឲ្យមានហ្ចកតេពីនរឹកចំាពពីហឈា្ម រះអនុពីសសាផអលហទៀតហ�ើយ 

 ដ្ិតហគបានពិហពរារះពពមហពពៀងរ្ាហហើយ 

 ហគបានតំាង្ញ្្ញ ទា្់នរឹងពទង់ 

 គលឺអ្់ទំាងពួកសា្ន៍ហអដរឹម សា្ន៍អនុពី្ម៉ាផអល 

 សា្ន៍មូ៉អា្់រ និងសា្ន៍ោោហរន 

 សា្ន៍ហកបាល សា្ន៍អំាមូ៉ន សា្ន៍អាម៉ាហលក ។ …  

 ្ូមពទង់ហ្្ើដល់ហគ ដូចបានហ្្ើដល់សា្ន៍ម៉ាឌាន 

 គលឺដូចជាបានហ្្ើដល់ ន្ុពីហ្រ៉ា និងយ៉ា្រ៊ាពីន ហៅពតង់្ទារឹងគពី ន្ុន៖ … 

 ្ូមឲ្យហគពតរូវខា្ម ្ ហហើយេ័យ្លែនុតជាដរា្រ 

 ហអើ ្ូមឲ្យហគពតរូវស្ឡាំងោំង ហហើយវោិ្ហៅ 

 ហដើម្ពីឲ្យហគបានដរឹងថ្ គលឺពទង់ផតមួយអង្គ ពពរះោមជាហយហូវ៉ 

 ផដលជាពពរះដ៏ខ្្់្ំរផនុតហលើផផនដពីទំាងមូល»

 (ទំននុកតហមកាើង ជំពូក ៨៣)។

 

 ហៅហពលផដលព្រជារាស្តេបានរ្ួររមួជាមួយនរឹងហ្តេចរ្រ្់ពួក ហគ ក្នុង 

ោរ ្រោទា ្រ ខលែួន ហៅចំហោរះពពរះ ហហើយ្ូមជំនួយពពីពទង់ ពពរះវញិ្្ញ ណថនពពរះជា

ម្ា្់បានយាងមក្ណឋាិ តហៅហលើ យ៉ាោហ្ៀល «ជាពួកហលវ ពី» រាត់បានមាន 

ព្រសា្ន៍ថ្ «ឱពួកយូដាទំាងអ្់រ្ា និងពួកអ្កហៅពករុងហយរសូា�ិម ពពម 

ទំាងពពរះករនុណា យូ៉សាផាត ហអើយ ចូរសាតេ ្់រចនុរះ ពពរះហយហូវ៉ពទង់មានពពរះ្រនទាូល 

មកអ្ករាល់រ្ាដូហច្រះថ្ កនុំឲ្យេ័យខាលែ ចអ្ពីហ�ើយ ក៏កនុំឲ្យស្យនុតចិតតេ ហដាយហពោរះ 

ពួក ្ ំទំាងហម៉លែរះហនរះផដរ ដ្ិតចំបំាងហនរះមិនផមនហស្ចហៅអ្ករាល់រ្ាហទ គលឺហស្ច  
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ហៅពពរះវញិ។ ផ្្អកហ�ើង ចូរ អ្ករាល់រ្ាចនុរះហៅទា្់នរឹងហគចនុរះ ហមើលហគកំពនុង

ផតហ�ើងមកតាមផលែូវេ្ំ ន្ុពី្ អ្ករាល់ រ្ានរឹងជួ្រហគហៅចនុងពចកេ្ំ ទល់មនុខនរឹង   

ទពី រហោស្ានហយរលួ អ្ករាល់រ្ាមិនបាច់នរឹងត ៊្ាូក្នុងចមបាងំហនរះហទ ឲ្យពរាន់ផត 

ដំហរៀ្ររ្ាឈរហ្ងៃៀម ហហើយចំាហមើលហ្ចកតេពី ្ ហង្ងា្គ រះផដលពពរះហយហូវ៉នរឹងហពបា្ 

ដល់អ្ករាល់រ្ា្៉រនុហណាណា រះ ឱពួកយូដានិងពួកអ្កហៅពករុងហយរសូា�ិមហអើយ 

កនុំឲ្យេ័យខាលែ ចអ្ពីហ�ើយ ក៏កនុំឲ្យស្យនុតចិតតេផដរ ផ្្អកហនរះ ចូរហចញហៅ ទា្់ 

នរឹងហគចនុរះ ពពីហពោរះពពរះហយហូវ៉ពទង់គង់ហៅជាមួយនរឹងអ្ករាល់រ្ាហហើយ»។

សៅរ៍-៧កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ពទង់ ជា ពពរះ ផដល ហ្្ើ ោរ យ៉ាង អស្ារ្យ ពទង់ បាន ្ ំផដង  ឲ្យ 

សា្គ ល់ ឥទា្ធ ននុភ្ព ថន ពទង់ ហៅ កណាតេ ល អ្់ ទំាង សា្ន៍។ ទំននុកតហមកាើង៧៧:១៤

  «ហោរះយូ៉សាផាតពទង់ពោ្រពពរះេង្កតេចនុរះដល់ដពី ហហើយពួកយូដា និងពួក

អ្កហៅពករុងហយរសូា�ិមទំាងអ្់រ្ា ក៏ពោ្រថ្្យ្រង្គំហៅចំហោរះពពរះហយហូវ៉

ផដរ។ ឯ ពួកហលវ ពី ខាងពួកកូនហៅហកោត់ និងពួកកូនហៅកូហរ ហគឈរហ�ើង 

្រហ ើ្រដល់ពពរះ ហយហូវ៉ជាពពរះថនសា្ន៍អនុពីសសាផអល ហដាយ្ំហ�ងយ៉ាង 

ខាលែ ំង ថពកផលង។ ផ្្អក ហ�ើងហគហពោកពពីពពលរឹមសសាងហចញហៅឯទពីរហោស្ាន

តកាូអា កំពនុងផដលហគហចញហៅ ហោរះយូ៉សាផាតពទង់ឈរមានពពរះ្រនទាូលថ្ ពួក

យូដានិងពួកអ្កហៅពករុងហយរសូា�ិមហអើយ ចូរសាតេ ្់រហយើងចនុរះ ចូរឲ្យមាន ហ្ច កតេពី 

ជំហនឿហជឿដល់ពពរះហយហូវ៉ ជាពពរះថនអ្ករាល់រ្ា ហទើ្រអ្ករាល់រ្ានរឹងបានខា្ជ ្់រ

ខ្ជួន ចូរហជឿតាមពួកហោរារ្រ្់ពទង់ ហទើ្រអ្ករាល់រ្ានរឹងព្រក្រហដាយហ្ចកតេពី

ចហពមើន»។ «រចួោលពទង់បានពិហពរារះនរឹង្រណាតេ ជនហហើយ ហោរះពទង់ក៏តពមរូវឲ្យ

មានពួកអ្កផដលពតរូវហពចៀងថ្្យពពរះហយហូវ៉ ហហើយហោល្រហ ើ្រ ហដាយ 

ហ្លែៀក ោក់ជាព្រដា្់រ្ររ ិ្ នុទ្ធ ក្នុងោលផដលហគោំមនុខ ពួកទ័ពហចញហៅហដាយ 

ហោលថ្ ចូរអរពពរះគនុណដល់ពពរះហយហូវ៉ចនុរះ» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២០:១៤-

២១)។  ចហពមៀងហនរះបានឮរពំងហចញពពីកងទ័ព ្រនលែលឺ្ំហ�ង្រហ ើ្រតហមកាើងរ្រ្់ 

ពួកហគដល់ពពរះ ហដើម្ពីទាមទារជ័យជម្រះតាមហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពទង់។ មានវ ិ្ ពី



ទំព័រ-222- ពួកហោរា និងហ្តេច

ផតមួយគត់ហដើម្ពីហចញហៅព្រយនុទ្ធតទល់ជាមួយនរឹងកងទ័ព្ពតរូវ គលឺ ោរ្រ ហ ើ្រ 

តហមកាើងដល់ពពរះ និងោរហលើកតហមកាើងដល់ពពរះថនសា្ន៍អនុពីសសាផអល។ ហនរះគលឺ

ជាចហពមៀងថន្មរេូមិរ្រ្់ពួកហគ។ ពួកហគផតងពពី្ពម្់ថនភ្ព្ររ ិ្ នុទ្ធ។ 

ព្រ្ិនហ្រើហៅហពលហនរះពួកហគ្រហ ើ្រតហមកាើងដល់ពពរះោន់ផតខាលែ ំង  ហ្ចកតេពី 

ោលែ ោន ហ្ចកតេពីជំហនឿ នរឹងហកើនហ�ើងោន់ផតខាលែ ំងផដរ។ ហហើយហតើហនរះមិនផមន

ជាោរពពងរឹងថដថនពួកទាោនដ៏ោលែ ោន ផដលកំពនុងផតឈរោរោរហ្ចកតេពី 

ពិតហទឬអពី? 

 «ហោរះពពរះ ហយ  ហូវ៉ពទង់្រងកា្់រទ័ពទា្់នរឹងពួកកូនហៅ អំាមូ៉ន  មូ៉អា្់រ 

និង ពួកេ្ំហ្ៀរផដលមក  ចង់ចបាងំនរឹងពួកយូដា ឲ្យហគពតរូវចាញ់ ដ្ិតពួកកូន 

ហៅអំាមូ៉ន និងមូ៉អា្់រ ហគហលើករ្ា្ំរផាលែ ញពួកអ្កហៅស្រុកេ្ំហ្ៀរអ្់រលពីង

ហៅ រចួោលហគ បាន ្ំរផាលែ ញពួក ហោរះ អ្់ហហើយ ហោរះក៏ពពរួតរ្ា្ំរផាលែ ញដល់រ្ា

ហៅវញិហៅមកហទៀត»។ 

 «ដូហច្រះ ោលពួកយូដាមកដល់្៉រមចំាយាម ហៅពតង់ទពីរហោស្ាន ហោរះ 

ហគ ពកហ�កហមើលហៅពួក្ំហោរះ ក៏ហ�ើញហគ ន្ុទ្ធផតជាហខា្ម ចហដករដូកហៅដពី 

រា្ម នអ្កណា មួយបានរចួជពីវតិហ�ើយ» (ខ ២២ ដល់ ខ ២៤)។

 ពពរះគលឺជាកមាលែ ំងថនសា្ន៍អនុពីសសាផអល ហហើយពទង់ក៏ជាកមាលែ ំងថនរាស្តេ

រ្រ្់ពទង់ហៅ្ម័យ្ព្ថ្ងៃហនរះផដរ។ ហយើងមិនពតរូវទនុកចិតតេហលើហមដរឹកោំ ឬ 

ហលើកតហមកាើង មននុ្្សជំនួ្ពពរះហ�ើយ។ ហយើងពតរូវផតចងចំាថ្មននុ្្សហលាក

ផតងផតេ័នតេពច�ំនិងខនុ្្្គង ហហើយពពរះផដលមានពគ្់រទំាងពពរះហចសាតេ គលឺជា

្៉រមោរោរដ៏រ រឹងមំា រ្រ្់ហយើង ។ រាល់ពរាអា្ន្ ហយើងពតរូវដរឹងថ្្មរេូមិ

ហោរះគលឺជារ្រ្់ពទង់ហទ។ ព្រេពរ្រ្់ ពទង់រា្ម នពពំផដន ហហើយស្ានភ្ពផដល 

ហមើល ហ�ើញថ្ ោក់ដូចជាមិនអាចហដារះ សសាយ  បាន នរឹង្រហងកាើតជាហជាគជ័យ 

ោន់ផត្ំហ្ង។

 «ឱពពរះថនហ្ចកតេពី្ហង្ងា្គ រះថនហយើងខញានុំហអើយ ្ូមជួយ្ហង្ងា្គ រះហយើងខញានុំផង 

 ្ូមព្រមូល្ំរព្ររួម (ផតេនុំ) ហយើងខញានុំ ហហើយហពបា្ហយើងខញានុំឲ្យរចួពពីពួកសា្ន៍

 ដថទ ព្រហយាជន៍ឲ្យបានហោលោក្យ អរពពរះគនុណ ដល់ពពរះោម ្ររ ិ្ នុទ្ធ ថន  



ហ្តេចយូ៉សាផាត-ទំព័រ-223-

 ពទង់  ហហើយមានហ្ចកតេពីរ ពីករាយ ក្នុងហ្ចកតេពី្រហ ើ្រតហមកាើងដល់ពទង់» 

 (របាក្សពតទពី១ ១៦:៣៥)។

អាទិត្យ-៨-កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៤៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ិត ពពរះ ហនរះ ពទង់ ជា ពពរះ ថន ហយើង ខញានុំ ហៅ អ្់កល្ ជានិច្ 

ពទង់ នរឹង ហ្្ើ ជា អ្ក ោំ មនុខ ហយើង ខញានុំ ដរា្រ ដល់ អ្់ ជពីវតិ ផង។ ទំននុកតហមកាើង ៤៨:១៤

 កងទ័ពយូដាបានវលិពត�្់រមកវញិជាមួយនរឹងរ្ររឹ្រយ៉ាងហពចើន  «ហដាយ 

អំណរ ពពីហពោរះពពរះហយហូវ៉ពទង់បាន្រណាតេ លឲ្យហគមានហ្ចកតេពីរ ពីករាយ្្របាយ 

ពពីដំហណើ រពួកខា្ម ំង្ពតរូវរ្រ្់ហគ។ ហគក៏ចូលហៅក្នុងពពរះវោិរថនពពរះហយហូវ៉ 

ហៅ ពករុងហយរសូា�ិម ហដាយហលងពិណ ៊្ានុងហហើយផលែនុំផពតផង» (របាក្សពតទពី២ 

២០: ២៧, ២៨)។ ពួកហគមានអំណរជាពនលែរឹក។ ហៅក្នុងោរសាតេ ្់រ្រងា្គ ្់រតាម

្រញ្ញតតេិ «ឲ្យពរាន់ផតតហពមៀ្ររ្ាឈរហ្ងៃៀម ហហើយចំាហមើលហ្ចកតេពី្ហង្ងា្គ រះ ផដល

ពពរះហយហូវ៉នរឹងហពបា្ដល់អ្ករាល់រ្ា្៉រនុហណាណា រះ … កនុំឲ្យេ័យខាលែ ចអ្ពីហ�ើយ ក៏ 

កនុំឲ្យស្យនុត ចិតតេផដរ» ពួកហគបានទនុកចិតតេហៅហលើពពរះទំាងស្រុង ហហើយពទង់បាន

្រងាហា ញថ្នរឹងហ្្ើជា្រោទា យ និងជាអ្ករហំដារះ ដល់ពួកហគ (ខ ១៧)។ ឥ�ូវហនរះ 

ពួកហគអាចហពចៀងហដាយោរយល់ដរឹងពពី្រទចហពមៀងថនោរហលើកទរឹកចិតតេរ្រ្់ 

ហ្តេចដាវ ពីឌ៖

 «ពពរះពទង់ជាទពីពរឹងពជក ក៏ជាកមាលែ ំងថនហយើងខញានុំ 

 ជាជំនួយផដលហៅជា្់រជាមួយក្នុងពរាអា្ន្ ។ …  

 ពទង់្រណាតេ លឲ្យោរ្ង្ងា្គ ម្ងៃ្់ររងំា្់រ 

 រហូតដល់ចនុងផផនដពី 

 ពទង់្ំរបាក់្្ូ ហហើយោច់លំផពង 

 ក៏ដនុតអ្់ទំាងរហទរះចមបាងំហៅក្នុងហេលែើង 

 ចូរ្រង្អង់្ិន ឲ្យបានដរឹងថ្ អញជាពពរះ 

 អញនរឹងបានហ្កាើងហ�ើង ហៅកណាតេ លពួកសា្ន៍ដថទ 

 អញនរឹងបានហ្កាើងហ�ើងហៅផផនដពី 

 ពពរះហយហូវ៉ថនពួកពល្ររវិរ 



ទំព័រ-224- ពួកហោរា និងហ្តេច

 ពទង់គង់ហៅជាមួយនរឹងហយើងខញានុំ 

 ពពរះថនយ៉ាកនុ្រជាទពីពរឹងពជកថនហយើងខញានុំ»

 (ទំននុកតហមកាើង ជំពូក ៤៦)។

 «ឱពពរះអង្គហអើយ ផដលល្ពីពពរះោមពទង់ 

 បានឮ ន្ុ្សាយយ៉ាងណា 

 ហោរះហ្ចកតេពី្រហ ើ្រថនពទង់ក៏បានដល់ចនុងផផនដពី្ំរផនុត យ៉ាងហោរះផដរ៖ 

 ពពរះហ្តេសាតេ ំថនពទង់មានហពញហដាយហ្ចកតេពី ន្ុចរតិ 

 គួរឲ្យពករុង ន្ុពីយូ៉នមានហ្ចកតេពីអំណរ 

 គួរឲ្យពួកកូនស ព្ីសា្ន៍យូដាបានរ ពីករាយហ�ើង 

 ហដាយហពោរះហ្ចកតេពីយនុតតេិ្ម៌រ្រ្់ពទង់»។ … 

 «ដ្ិតពពរះហនរះ ពទង់ជាពពរះថនហយើងខញានុំហៅអ្់កល្ជានិច្ 

 ពទង់នរឹងហ្្ើជាអ្កោំមនុខហយើងខញានុំ 

 ដរា្រដល់អ្់ជពីវតិផង»

 (ទំននុកតហមកាើង ៤៨:១០-១៤)។

 តាមរយៈហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់ហ្តេចជាហមដរឹកោំសា្ន៍យូដានិងកងទ័ព

រ្រ្់ពទង់ «ហគក៏ហកើតមានហ្ចកតេពីផ្ញាងខាលែ ចដល់ពពរះទំាងអ្់រ្ា  ដូហច្រះ នគរ 

រ្រ្់ហ្តេច យូ៉សាផាតបាន ន្ុខសានតេ  ពពីហពោរះពពរះថនពទង់បានហពបា្ព្រទាន

ឲ្យពទង់មានហ្ចកតេពីសសាកសសានតេហៅព័ទ្ធជនុំវញិ» (របាក្សពតទពី២ ២០:២៩, ៣០)៕



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-225-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទពី១ ជំពូក ២១ 

េិងពងសាវតារក្សត្រទពី២ ជំពូក ២

ច័ន្ទ-៩ កក្កដា    អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយ ជំ្ូក៥០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ សសចកតេពី សកាតខ្លា ច ដល់ ព្រះសយហូវ៉ា សោរះ សពរោស ឲ្យ មាៃ 

ជពីវតិ សហើយ អ្នក ណា ដដល មាៃ សសចកតេពី សោរះ ៃឹង សៅ ដត មាៃ ចិតតេ ស្កប់ស្កល់ 

ជាៃិច្ច ឥត មាៃ សសចកតេពី អាពកក់ ណា មក សលើ ខលាួៃ ស�ើយ។  សុភាសិត ១៩:២៣

 ឥទ្ិ្លអាពកក់របស់ព្រះោងសយសិបិលដដលរោៃអៃុវតតេសៅសលើសសតេច 

អ័ហាប់តំាង ព្ីដំបូងមករោៃបៃតេសៅក្នុងអំ�ុងស្លនៃព្រះជៃ្មរបស់ព្រះអង្គជា

សពចើៃឆ្្ន ំតសៅសទៀត សហើយរោៃបសង្កើតផលដផលាជាអំស ើ្ដដលគួរឲ្យសអៀៃខ្្ម សៃិង

អំស ើ្ហិងសា ដូចមាៃដចងយ៉ាងចបាស់សៅក្នុងពបវតតេិសាសសតេនៃព្រះគម្ពីរ។ «រ ពីឯអ័

ហាប់គ្្ម ៃអ្នកណាមួយឲ្យដូចពទង់ដដលរោៃលក់ខលាួៃឲ្យស្វើអំស ើ្ដ៏លាមកអាពកក់

សៅព្រះសៃពតព្រះសយហូវ៉ា ដដលសយសិបិលជាភរយិរោៃញុរះញង់សោរះសទ»។

 សោយចរតិសលាភលៃ់ ព្ីកំស�ើ ត ព្រះោងសយសិបិលរោៃ្ពងឹងៃិង

បៃតេជំរញុសសតេចអ័ហាប់ឲ្យពបព្ឹតតេអំស ើ្អាពកក់ ដដលបណាតេ លឲ្យព្រះហឫទ័យ

របស់ពទង់ដិតោមសោយអំស ើ្អាពកក់រាប់ទសវត្សររ៍ហូតដល់ពទង់ពតរូវពគប់ពគង 

សោយភា្អាតា្ម ៃិយមទំាងសសរុង។ ព្រះអង្គមិៃអាចពទំាពទៃឹងការជំទាស់សៅ 

ៃឹងសគ្លបំ�ងរបស់ពទង់ស�ើយ របស់អវពីដដលពទង់ចង់រោៃ ពតរូវដតរោៃដូច 

បំ�ង។

 លក្ខ�ៈសម្បតតេិនៃអំណាចពគប់ពគងរបស់សសតេចអ័ហាប់សៃរះ ដដល

ជរះឥទ្ិ្លដ៏សពគ្រះថ្្ន ក់ដល់សជាគវសោរបស់ៃគរ សៅសពកាមអ្នកស្នងរាជ្យ

១៦

ការដួលរលនំៃព្រះរាជវង្សរបសស់សតេចអ័ហាប់



ទំ្័រ-226- ្ួកសហារា ៃិងសសតេច



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-227-

បៃតេរបស់ពទង់ ពតរូវរោៃបង្ហា ញសៅក្នុងសហតុការ�៍មួយ ដដលរោៃសកើតស�ើង

សៅពគ្ដដលសលាកសអលពីយ៉ា សៅជាសហារានៃសាសៃ៍អុពីសសាដអល។ សៅដក្បរ

ព្រះរាជវងំរបស់សសតេច មាៃចមា្ក រទំពំាងរោយជូររបស់ណាសរោតជាអ្នកសសរុក 

សយសរាល។ សសតេចអ័ហាប់មាៃបំ�ងចង់រោៃចមា្ក រទំពំាងរោយជូរសោរះសោយ 

ការទិញ ឬបតេូរដពីមួយកដៃលាងសផ្សងសៅឲ្យណាសរោត។  ពទង់រោៃមាៃបៃ្ូលសៅ 

កាៃ់ណាសរោតថ្ «ចូរឲ្យចមា្ក រទំពំាងរោយជូររបស់ឯងមកសយើងចុរះ សដើម្បពីឲ្យ 

សយើងរោៃស្វើចបារបដៃលា ដ្បិតសៅជិតដំណាក់របស់សយើង សយើងៃឹងឲ្យចមា្ក រ ល្អ 

ជាងដល់ឯង ឬសបើឯងចូលចិតតេៃឹងពរោក់ សោរះសយើងៃឹងឲ្យតាមតនមលាចមា្ក រ សោរះ  

វញិ»។

 ណាសរោតរោៃចាត់ទុកចមា្ក ររបស់គ្ត់មាៃសារៈសំខ្ៃ់ខ្លា ំងណាស់ 

ព្ីសពពារះចមា្ក រសោរះជាសករដំដ�ល ព្ីដូៃតារបស់គ្ត់។ គ្ត់រោៃទូលតបសៅ

សសតេចអ័ហាប់ថ្ «សូមព្រះសយហូវ៉ាពទង់ឃាត់ កំុឲ្យទូលបង្គំថ្វ យមរតករបស់្ួក

អយ្យសកាទូលបង្គំ ដល់ព្រះករណុាស�ើយ»។ សយងតាមចបាប់នៃសាសៃ៍សលវ ពី 

សគមិៃអាចសផ្រកម្មសិទ្ិដពី្លាពី ព្ី្ូជអំបូរមួយសៅ្ូជអំបូរមួយសទៀតជាអចិន្រៃតេយ៍ 

សោយការលក់ដូរឬសោរះដូរស�ើយកូៃសៅអុពីសសាដអលមា្ន ក់ៗពតរូវដត «សៅជាប់ 

ៃឹងមរតករបស់្ូជអំបូរនៃ្ួកអយ្យសកាសគសរៀងខលាួៃ» (ជៃគ�ោ ៣៦:៧)។

 ការបដិសស្របស់ណាសរោតរោៃស្វើឲ្យសសតេចដ៏អាតា្ម ៃិយមអង្គសៃរះឈឺ 

ចាប់ជាខ្លា ំង។ «អ័ហាប់ក៏ពត�ប់សៅឯដំណាក់ពទង់វញិមាៃព្រះទ័យអៃ់អាក់ 

ថ្្ន ំងថ្្ន ក់ សោយសពពារះពាក្យដដលណាសរោត ជាអ្នកសសរុកសយសរាលរោៃទូល 

ដល់ពទង់ថ្ ទូលបង្គំមិៃថ្វ យមរតករបស់្ួកអយ្យសកាទូលបង្គំដល់ព្រះករណុា 

សទ សហើយពទង់ក៏ពបរះផ្ំសលើព្រះដទៃបៃ្ំ ដបរព្រះភ្រកតេសចញ មិៃព្មសសាយ ព្រះ 

សសាងៃ យស�ើយ»។ ភាលា មសោរះព្រះោងសយសិបិលរោៃពជាប ព្ីការអាក់អៃ់ព្រះ

ទ័យជាខ្លា ំងរបស់ព្រះសាវ មពី សោយមិៃដដលមាៃអ្នកណាហា៊ា ៃពបឆំ្ងៃឹងសគ្ល

បំ�ងរបស់ពទង់ដូសច្នរះស�ើយ សហើយព្រះោងរោៃសៃយាជាមួយសសតេចអ័ហាប់

ថ្ណាសរោតៃឹងមិៃពតរូវៃិយយតសៅសទៀតស�ើយ។ ព្រះោងមាៃសុវ�្ពី ថ្ 



ទំ្័រ-228- ្ួកសហារា ៃិងសសតេច

«សតើព្រះករណុាមិៃដមៃជាសសដេចសលើសសរុកអុពីសសាដអលសទឬ? សូមសតើៃស�ើង 

សសាយព្រះសសាងៃ យសហើយរ ពីករាយក្នុងព្រះហឫទ័យចុរះចំាខ្ុំមា្ច ស់សៅយកចមា្ក រ

ទំពំាងរោយជូររបស់សលាកណាសរោតជាអ្នកសសរុកសយសរាលមកថ្វ យ» (គម្ពីរ 

ភាសាដខ្មរបច្ចុប្បៃ្ន)។ 

អង្គារ-១០ កក្កដា    អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយ ជំ្ូក៥១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្នក ណា ដដល យឺត ៃឹង ខឹង សោរះ វសិសស ជាង អ្នក ដដល មាៃ 

កំឡាំង ខ្លា ំង សហើយ អ្នក ណា ដដល ឈ្នរះ ចិតតេ ខលាួៃ ក៏ វសិសស ជាង អ្នក ដដល ឈ្នរះ 

យក រោៃ ទពី ពករុង សៅ សទៀត។  សុភាសិត ១៦:៣២

 សសតេចអ័ហាប់មិៃខវល់ ព្ីមស្យារោយអវពីដដលមសហសពីពទង់ៃឹងសពបើ សដើម្បពីឲ្យ  

រោៃសសពមចតាមបំ�ងរបស់ពទង់ស�ើយ ឯព្រះោងសយសិបិលក៏រោៃអៃុវតតេ

ដផៃការនៃបំ�ងអាពកក់របស់ោងភាលា មដដរ។  ព្រះោងរោៃសរសសរព្រះរាជ

សារសោយៃូវព្រះោមរបស់សសតេច ព្មទំាងយកពតារាជមក ពបថ្ប់ ផង សហើយ

រោៃសផ្ើសៅអ្នកដឹកោំទពីពករុងដដលណាសរោតរស់សៅ។ ព្រះោងរោៃសរសសរ 

ថ្ «ចូរពបកាសឲ្យពបជាជៃស្វើ្ិ ព្ីតមអាហារ សហើយ  ឲ្យសលាកណាសរោតអង្គុយ 

សៅកដៃលាងគ�ៈអ្ិបតពី។ ពតរូវឲ្យមៃុស្សខិលខូច ព្ីរោក់មកអង្គុយសៅទល់មុខ

គ្ត់ សដើម្បពីស្វើជាសាក្សពីសចាទពបកាៃ់គ្ត់ថ្ សលាក រោៃពបមា្ដល់ព្រះជាមា្ច ស់ 

ៃិងពបមា្ព្រះមហាក្សពត បោ្ប់មក ចូរោំគ្ត់សៅសពរៅ រចួយកដំុ្្មគប់សមាលា ប់  

សចាលសៅ»។

 ព្រះរាជបញ្ជា សៃរះពតរូវរោៃអៃុវតតេភាលា ម «្ួកព្ឹទ្ាចារ្យ ៃិងថ្្ន ក់ដឹកោំ 

ដដលរស់សៅក្នុងពករុង … ស្វើតាមសសចកដេពីដដលមា្ច ស់ក្សពតពីសយសិបិលរោៃបញ្ជា

ក្នុងរាជសារ»។ ស្លសោរះព្រះោងសយសិបិលរោៃចូលសៅទូលសសតេចអ័ហាប់

ឲ្យយងសៅទទួលចមា្ក រសោរះចុរះ។ សសតេចអ័ហាប់មិៃខវល់ ព្ីផលវរិោកដដលៃឹង

សកើតសចញ ព្ីដំបូោ្ម ៃដ៏ស ្្ម ងងឹតរបស់ព្រះោងសោរះស�ើយ សហើយក៏រោៃសចញ

សៅទទួលយកដពីដដលពទង់រោៃសលាភលៃ់ចង់រោៃសោរះមកស្វើជាសម្បតតេិរបស់ 



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-229-

ពទង់ផ្្ល់។ 

 ព្រះមិៃបសណាតេ យឲ្យសសតេចរ ពីករាយៃឹងការទទួលដពីដដលរោៃមកសោយ 

ការសកងបៃលាំៃិងបងហាូរឈាមសៃរះ សោយឥតមាៃការសតេពីបសោ្សស�ើយ។ «ព្រះ

អមា្ច ស់មាៃព្រះបៃ្ូលមកកាៃ់សលាកសអលពីយ៉ាជាអ្នកសសរុកស្សប៊ាពីថ្ ចូរសពកាក  

ស�ើងសៅជួបអ័ហាប់ ជាសសដេចអុពីសសាដអលសៅពករុងសាមា៉ា រ ពី។ ឥ�ូវសៃរះ អ័ហាប់

ស្ិតសៅក្នុងចមា្ក រទំពំាងរោយជូររបស់ណាសរោតដដលខលាួៃសទើបចាប់យករោៃ។ 

ពតរូវពរោប់អ័ហាប់ដូចតសៅ ព្រះអមា្ច ស់មាៃព្រះបៃ្ូលថ្ សហតុអវពីរោៃជាអ្នក 

ស្វើ  ឃាតសគ សហើយចាប់យកដពីរបស់សគដូសច្នរះ?» សហើយព្រះក៏រោៃពតាស់បង្្គ ប់

ឲ្យសលាកសអលពីយ៉ា ពបកាសទូលដល់សសតេចអ័ហាប់អំ ព្ីការជំៃំុជំររះដ៏អាពកក់។

 សហារារោៃអៃុវតតេតាមការពតាស់បង្្គ ប់របស់ព្រះជាបោ្ៃ់។ អ្នកដឹក

ោំដដលមាៃកំហុសអង្គសៃរះរោៃជួបជាមួយៃឹងអ្នកោំសារដ៏កាលា ហាៃរបស់ព្រះ 

ពបទល់មុខគ្្ន  សៅឯចមា្ក រទំពំាងរោយជូរ ពទង់រោៃមាៃបៃ្ូលដ៏គួរឲ្យភ្ាក់សផ្អើល

ៃិងភ័យខ្លា ចថ្ «ដៃសពតរូវសអើយ!»។

 អ្នកោំសាររបស់ព្រះរោៃស្លាើយតបសោយគ្្ម ៃស្ាក់សស្ើរថ្ «ទូលបង្គំ 

មកគ្ល់ព្រះករណុា សពពារះព្រះករណុាលក់ខលាួៃសៅពបព្ឹតតេអំស ើ្អាពកក់ ដដល

មិៃគ្ប់ព្រះហឫទ័យព្រះអមា្ច ស់។  សមើលអញៃឹងោំសសចកតេពី សវទោមក សលើ ឯង 

អញៃឹងសរោសឯងសចញអស់រលពីង សហើយៃឹងកាត់អស់ទំាងកូៃពបរុសៗ ព្ីអ័ហាប់

សចញ»។ ព្រះមិៃរោៃបង្ហា ញសសចកតេពីសមតាតេ ករណុាស�ើយ ព្រះអង្គរោៃបំផ្លា ញ

រាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់អស់រលពីង សៅទពីចុងបំផុត ព្រះរោៃពបកាសតាមរយៈ

អ្នកបសពមើរបស់ពទង់ថ្ «សយើងៃឹងស្វើឲ្យ្ូជ្ង្សរបស់អ្នក រោៃដូច្ូជ្ង្ស របស់  

សយរ ៉ាសូរោម ជាកូៃរបស់សៃរោត ៃិងដូច្ូជ្ង្សរបស់រោសា ជាកូៃរបស់អ័ហុពីយ៉ា   

ដដរសពពារះអ្នកស្វើឲ្យសយើងខឹង ព្មទំាងោំពបជាជៃអុពីសសាដអល ពបព្ឹតតេអំស ើ្ 

រោបសទៀតផង»។ 

 សហើយចំដ�កព្រះោងសយសិបិលវញិ ព្រះជាមា្ច ស់រោៃពបកាសថ្   

«ដ្្កៃឹងដហកសុពីសយសិបិលសៅសជើងកំដ្ងពករុងសយសរាល។ កូៃសៅរបស់អ័ហាប់



ទំ្័រ-230- ្ួកសហារា ៃិងសសតេច

ដដលសាលា ប់សៅក្នុងទពីពករុងៃឹងពតរូវដ្្កដហកសុពី សហើយកូៃសៅដដល សាលា ប់សៅទពីវល 

ៃឹងពតរូវតា្ម តចឹកសុពីដដរ»។

ពុធ-១១ កក្កដា    អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយ ជំ្ូក៥២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្នក ណា ដដល សពពារះ ខ្ង ឯ សាច់ ឈាម របស់ ខលាួៃ ៃឹង ពចរូត 

រោៃ សសចកតេពី ្ ុករលួយ ្ ពី សាច់ ឈាម សោរះ ឯង ដត អ្នក ណា ដដល សពពារះ ខ្ង ឯ 

ព្រះវញិ្ញា � សោរះ ៃឹង ពចរូត រោៃ ជពីវតិ អស់ កល្ប ជាៃិច្ច ព្ី ព្រះវញិ្ញា � វញិ។  

កាឡាទពី ៦:៨

 សៅស្លដដលសសតេចរោៃពទង់ព្រះសណាតេ ប់ដំ�ឹងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ចសៃរះ 

ព្រះអង្គ «ពទង់ដហកព្រះ្សសដេសចាល រចួសសលាៀករោវ ៃិងតមអាហារ។ ស្លផ្ំ ក៏  

សសដេចសសលាៀករោវដដរ សហើយយងយឺតៗ។ ព្រះអមា្ច ស់មាៃព្រះបៃ្ូលមកកាៃ់

សលាកសអលពីយ៉ា  ជាអ្នកសសរុកស្សប៊ាពីថ្៖ «អ្នកស�ើញសទ អ័ហាប់បោ្បខលាួៃសៅ

ចំសពារះមុខសយើងសហើយ។ សោយអ័ហាប់បោ្បខលាួៃដូសច្នរះ សយើងៃឹងមិៃស្វើឲ្យ 

សពគ្រះកាច សកើតមាៃដល់សគក្នុងស្លដដលសគសៅមាៃជពីវតិសទ ដតសយើងៃឹងស្វើ

ឲ្យសពគ្រះកាចសកើតមាៃចំសពារះ្ូជ្ង្សរបស់សគសៅជំោៃ់សពកាយ»។

 សពកាយ ព្ីសោរះមកមិៃទំាងរោៃបពីឆ្្ន ំផង សសតេចអ័ហាប់រោៃសសាយទិវង្គត

សោយសារសា្ន នដកងទ័្សុពីរ ពី។ ព្រះសៅអ័ហាសុពីយ៉ា  ជាសសតេចដដល ស្នង រាជ្យបៃតេ 

ព្ីពទង់ «រោៃពបព្ឹតតេអំស ើ្អាពកក់ មិៃគ្ប់ព្រះហឫទ័យ ព្រះអមា្ច ស់ ស�ើយ។ 

សសដេចសដើរតាមផលាូវរបស់បិតា ៃិងមាតា ព្មទំាងផលាូវរបស់ព្រះរោទសយរ ៉ាសូរោមជា

កូៃរបស់សលាកសៃរោត ដដលោំពបជាជៃអុពីសសាដអលពបព្ឹតតេអំស ើ្រោប។ ព្រះ

រោទអ័ហាសុពីយ៉ា រោៃសគ្រ្ថ្វ យបង្គំព្រះរោលដូចបិតាដដរ ជាសហតុបណាដេ ល 

ឲ្យព្រះអមា្ច ស់ ជាព្រះរបស់ជៃជាតិអុពីសសាដអល ពទង់ ព្រះ ្ ិសរា្» (្ងសាវតារ 

ក្សពតទពី១ ២២:៥២, ៥៣)។ ប៉ាុដៃតេ ការជំៃំុជពមរះ រោៃតាមជាប់ជាមួយៃឹងអំស ើ្ 

រោប របស់សសតេចដដលរោៃបរះសរោរសៃរះ។ សពកាយ ព្ីស្រង្្គ មដ៏ពបល័យជាមួយ

ៃឹងកងទ័្ម៉ាូអាប់ បោ្ប់ ព្ីមាៃសពគ្រះថ្្ន ក់មួយរោៃសកើតស�ើងដដលគំរាមកំដហង



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-231-

ដល់ព្រះជៃ្មរបស់ពទង់ គឺជាភសតេុតាង ព្ីសសចកតេពីសពកា្របស់ព្រះដដលរោៃធ្លា ក់

មកទាស់ៃឹងសសតេច។

 ពទង់រោៃធ្លា ក់ ព្ី «ភា្ន ក់នដរាៃជាៃ់សលើ»។ សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា ពទង់មាៃ 

របួសជាទមងៃៃ់ សហើយសោយព្រួយរោរម្ភអំ ព្ីលទ្ផលនៃរបួសសៃរះ ព្រះអង្គក៏រោៃ

ចាត់អ្នកបសពមើរបស់ពទង់មួយចំៃួៃឲ្យសួរដល់ព្រះរោលសសប៊ាូ ជាព្រះនៃ សសរុក 

សអពករុៃ ថ្សតើពទង់ៃឹងរោៃជាសរះសស្បើយស�ើងវញិដដរឬសទ។ ព្រះអង្គសៃ្មតថ្

ព្រះនៃសសរុកសអពករុៃៃឹងផតេល់្័ត៌មាៃតាមរយៈអ្នកចូលរបូនៃ្ួកសង្ឃ របស់

្ួកសគទាក់ទងៃឹងព្ឹតតេិការ�៍ដដលសកើតស�ើងសៅស្លអោគត។ មៃុស្សមា្ន

ជាសពចើៃរោៃសៅសួរព្ឹតតេិកា�៍សោរះ ប៉ាុដៃតេ ទំោយ ដដល រោៃសកើត ស�ើង ៃិង  

្័ត៌មាៃដដលសគរោៃទទួលគឺមកដត ព្ីសមនៃភា្ងងឹតសទ។ អ្នកបសពមើរបស់ សសតេច

អ័ហាសុពីយ៉ា រោៃជួបជាមួយៃឹងមៃុស្សរបស់ព្រះ ដដលរោៃបង្្គ ប់្ួកសគឲ្យវលិ

ពត�ប់សៅឯសសតេចវញិ ជាមួយៃឹងដំ�ឹងថ្ «ព្រះសយហូវ៉ាពទង់មាៃព្រះបៃ្ូល

ដូសច្នរះ ឯងចាត់សពបើសគឲ្យសៅសួរដល់ព្រះរោលសសប៊ាូជាព្រះនៃ្ួកសអពករុៃ សោរះ

សតើមិៃដមៃសោយសពពារះគ្្ម ៃព្រះសៅសសរុកអុពីសសាដអល ដដលល្មមសួរព្រះបៃ្ូល 

ពទង់រោៃឬអពី? សហតុសៃរះឯងៃឹងមិៃរោៃចុរះ ព្ីដំស�កដដលរោៃស�ើងសៅសោរះ

ស�ើយ គឺៃឹងពតរូវសាលា ប់វញិជា្ិត»។ បោ្ប់ ព្ីពរោប់ដំ�ឹងសោរះសហើយ សហារា 

សោរះក៏សចញរោត់សៅ។

 ្ួកអ្នកបសពមើដ៏សសឡាំងកំាង ក៏រោៃពបញាប់ពបញាល់វលិពត�ប់មក

ជួបសសតេចវញិ សហើយសរៀបរាប់ទូលថ្វ យៃូវសមតេពីនៃមៃុស្សរបស់ព្រះសោរះ។ សសតេច 

មាៃបៃ្ូលសួរថ្ «មៃុស្សដដលស�ើងមកជួបៃឹងឯងរាល់គ្្ន  សពាល សសចកតេពី 

ទំាងសៃរះ សតើដបបយ៉ាងណា»។ ្ួកសគទូលស្លាើយតបថ្ «មៃុស្សសោរះ ពាក់អាវ 

ស្វើ ព្ីសរាម សហើយមាៃដខ្សពកវត់ដស្បកសៅចសង្ករះ»។ សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ាមាៃព្រះ

បៃ្ូលឧទាៃស�ើងថ្ «សោរះគឺជាសអលពីយ៉ា  ជាអ្នកសសរុក ស្ស ប៊ាពី សហើយ»។ សសតេច 

ពទង់ពជាបថ្ ពបសិៃសបើជៃចដមលាកដដល្ួកអ្នកោំសាររបស់ពទង់រោៃជួបសោរះ 

គឺជាសអលពីយ៉ា ដមៃ ពាក្យដដលសលាករោៃ ពបកាស ព្ីសសចកតេពីសវទោសោរះៃឹងសកើត
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ស�ើងពរោកដដូចសមតេពីសោរះជាក់ជាមិៃខ្ៃ។ សោយចិតតេ្ុរះកស្រញ្ជា លចង់សគច

ព្ីការគំរាមកំដហងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លា ចសៃរះ ពបសិៃជារោៃ ព្រះអង្គក៏សសពមចព្រះ

ទ័យចាត់សគឲ្យរកសហារាសោរះ។

ពពហស្បតិ៍-១២ កក្កដា  អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយជំ្ូក ៥៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដត ខ្ុំ ពរោប់ ថ្ ចូរ សដើរ ក្នុង ព្រះវញិ្ញា � សោរះ អ្នក រាល់ គ្្ន  ៃឹង 

មិៃ បំស្ញ សសចកតេពី ប៉ាងពរោថ្្ន  ខ្ង សាច់ ឈាម សទ។ កាឡាទពី ៥:១៦

 សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា រោៃចាត់ទាហាៃឲ្យសៅគំរាមកំដហងសហារា ព្ីរដង

សហើយក៏ពតរូវសសចកតេពីសពកា្របស់ព្រះធ្លា ក់មកសលើ្ួកសគ ជាការជំៃំុជពមរះ ព្ីរដង 

ដដរ។ ពករុមទាហាៃទពីបពីរោៃបោ្បខលាួៃសៅចំសពារះព្រះ សហើយសៅស្លដដលរោៃ

មកដល់អ្នកោំសាររបស់ព្រះជាមា្ច ស់ សមបញ្ជា ការរបស់្ួកសគ «ក៏ស�ើងសៅ

លុតជង្គង់ពកាបសៅមុខសអលពីយ៉ាអងវរថ្ ឱអ្នកសំ�្វរបស់ព្រះសអើយ សូម

អា�ិតសមតាតេ ឲ្យជពីវតិរបស់ខ្ុំពបរោទ ៃិងជពីវតិរបស់ មៃុស្ស៥០ ោក់សៃរះ 

រោៃមាៃតនមលា  សៅដភ្នកសលាកចុរះ»។ 

 «សោរះសទវតានៃព្រះសយហូវ៉ាក៏ពរោប់សអលពីយ៉ា ថ្ ចូរចុរះសៅជាមួយៃឹង 

សគ ចុរះ កំុឲ្យខ្លា ចស�ើយ ដូសច្នរះ សលាកក៏សពកាកស�ើងចុរះសៅជាមួយៃឹងសគ ចូល 

សៅគ្ល់សសតេច សលាកទូលសសតេចថ្ ព្រះសយហូវ៉ាពទង់មាៃព្រះបៃ្ូលដូសច្នរះ ឯង 

ចាត់សពបើសគឲ្យសៅសួរដល់ព្រះរោលសសប៊ាូជាព្រះនៃ្ួកសអពករុៃ សោរះសតើមិៃដមៃ

សោយសពពារះគ្្ម ៃព្រះសៅសសរុកអុពីសសាដអល ដដលល្មមសួរព្រះបៃ្ូលពទង់រោៃ

ឬអពី? សហតុសៃរះឯងៃឹងមិៃរោៃចុរះ ព្ីដំស�ក ដដល រោៃ ស�ើងសៅសោរះស�ើយ 

គឺៃឹងពតរូវសាលា ប់វញិជា្ិត»។

 សៅក្នុងរជជាកាលនៃព្រះបិតាពទង់ សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ាធ្លា ប់រោៃស�ើញកិច្ច

ការដ៏អសា្ច រ្យនៃព្រះដ៏ខ្ស់បំផុត។ ពទង់ធ្លា ប់ទតស�ើញភ័សតេុតាងយ៉ាងអាពកក់ 

ដដលព្រះរោៃពបទាៃដល់សាសៃ៍អុពីសសាដអល ដដលសរោរះបង់ជំសៃឿ ៃិងរសបៀប

ដដលពទង់រោៃដ្រកសាដល់្ួកអ្នកដដលសគ្រ្តាមពកឹត្យវៃ័ិយរបស់ពទង់។   



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-233-

សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា រោៃស្វើហាក់ដូចជាសរឿង្ិតទំាងសោរះគឺជាសរឿងកុហកសលង

សសើចសៅវញិ។ ជំៃួសឲ្យការបោ្បចិតតេសៅចំសពារះព្រះជាមា្ច ស់ សសតេចអង្គសៃរះ 

រោៃ  សដើរតាមព្រះរោល សហើយទពីបំផុត ព្រះអង្គរោៃពប្ុយចំាសមើលលទ្ផល

អាពកក់ ព្ីទំោយសៃរះ ដដលជាការពបមា្ដ៏ព្សហើៃ។ សោយការពបឆំ្ង បរះសរោរ 

ៃិងការមិៃព្មដកដពបចិតតេ សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា រោៃសុគត «តាមព្រះបៃ្ូលនៃព្រះ

សយហូវ៉ាដដលសអលពីយ៉ា រោៃសពាលសហើយ»។ 

 ពបវតតេិសាសសតេនៃអំស ើ្រោប ៃិងការោក់សទាសរបស់ព្រះសៅសលើ្ួកសគ 

មាៃបង្កប់សោយសារព្មាៃសៅក្នុងសោរះថ្ គ្្ម ៃអ្នកណាមា្ន ក់អាចបំពាៃ ចបាប់ 

សហើយគ្្ម ៃសទាសន្រស៍ោរះស�ើយ។ មៃុស្សសៅសម័យបច្ចុប្បៃ្នសៃរះអាច មិៃថ្វ យ

សកា្ក រៈបូជាដល់ព្រះដកលាងកាលា យដមៃ ប៉ាុដៃតេ មៃុស្សរាប់ពាៃ់ោក់កំ្ុងថ្វ យបង្គំ

សៅឯទពីសកា្ក រៈរបស់សាតំាងយ៉ាង្ិតពរោកដដូចជាសសតេចនៃសាសៃ៍អុពីសសាដអល  

រោៃស្វើដូសចា្ន រះដដរ។ ស្វន្ងៃសៃរះ វញិ្ញា �នៃការថ្វ យបង្គំរបូព្រះកំ្ុងរ ពីករាល

ោលពាសស្ញ្ិភ្សលាក សបើសទារះបពីជាឋិតសៅសពកាមឥទ្ិ្លនៃវទិយាសាសសតេ 
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ៃិងការអប់រកំតេពី ក៏សៅដតមាៃទពមង់្្មពីៗដ៏ស្ញៃិយម ៃិងទាក់ទាញជាងកាល

ដដលសសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា រោៃដសវងរកព្រះដកលាងកាលា យសៅសអពករុៃតសៅសទៀត។ 

មាៃ ភសតេុតាង ដ៏គួរឲ្យសសាកសាតេ យបដៃ្មជាសរៀងរាល់ន្ងៃបង្ហា ញថ្សសចកតេពី   

ជំសៃឿសៅសលើបទទំោយរបស់ព្រះកំ្ុងដតធ្លា ក់ចុរះ សហើយផ្ុយសៅវញិ ជំសៃឿ 

សលើមៃតេ  អាគមរបស់សាតំាង កំ្ុងទាក់ទាញគំៃិតមៃុស្សជាសពចើៃ។

 ស្វន្ងៃសៃរះ អា្៌កំរំោងនៃការថ្វ យបង្គំព្រះដកលាងកាលា យសៅជំោៃ់មុៃ ពតរូវ

រោៃជំៃួសសោយអា្៌កំរំោងនៃទំោក់ទំៃងជាសមាងៃ ត់ ៃិងការពបសស័យទាក់

ទងជាមួយៃឹងវញិ្ញា �អ្នកសាលា ប់ៃិងភា្ងងឹតងងល់ ព្មទំាងរោដិហារ្យរបស់ 

ពគរូខ្បព្លឹងសៅវញិ។  មៃុស្សជាសពចើៃពាៃ់ោក់ដដលបដិសស្មិៃទទួល

្ៃលាឺ ព្ីព្រះបៃ្ូលរបស់ព្រះ ឬមិៃសដើរតាមព្រះវញិ្ញា � រោៃទទួល ការសបើកសដមតេង 

នៃមស្យារោយទំសៃើបសៃរះសោយសពតកពតអាល។  ្ួកអ្នកសជឿសលើវញិ្ញា �ក្ខៃ្

ៃិយមអាចៃិយយ�ក�ឺយអំ ព្ីសរឿងមៃតេអាគម ព្ីបុរា� ប៉ាុដៃតេ សមបសញ្ឆោ តដ៏

្ំដបរជាផ្ុរះសំស�ើ ចសោយសជាគជ័យស្លដដលស�ើញ្ួកសគចាញ់កលល្បិច

របស់វ សៅសពកាមទពមង់សផ្សងៗដបបសៃរះ។

សុពក-១៣ កក្កដា  អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយជំ្ូក ៥៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ព្រះសយហូវ៉ា ពទង់ មាៃ ព្រះបៃ្ូល ថ្ គ្្ម ៃ សសចកតេពី សុខ 

សសារះ ដល់ ្ ួក មៃុស្ស ដដល ពបព្ឹតតេ អាពកក់។ សអសាយ ៤៨:២២

 មាៃមៃុស្សជាសពចើៃដដលភ័យរញួខលាួៃមិៃហា៊ា ៃសួរសយបល់ ព្ីពគរូបញ្ចូ ល 

របូសទ ប៉ាុដៃតេ្ួកសគដបរជាស្ញចិតតេៃឹងទពមង់នៃវញិ្ញា �ៃិយមដ៏ទាក់ទាញសផ្សង

វញិ។ មៃុស្សខលារះសទៀតពតរូវរោៃដឹកោំឲ្យវសងវងសចញសោយសារដតការបសពងៀៃ

ព្ីវទិយាសាសសតេនៃពគពីស្ាៃ ៃិងសោយជំសៃឿសសសមើសសនមសលើដផ្នកសទវវទិយា ៃិង 

សាសោសផ្សងៗនៃបូព៌ាពបសទស។ ្ួកសាវក័នៃលទ្ិវញិ្ញា �ៃិយមសស្ើរដតពគប់

ទពមង់ទំាងអស់សុទ្ដតអរះអាងថ្មាៃអំណាចនៃការ្យារោល។ ្ួកសគសជឿថ្

អំណាចសៃរះមាៃលក្ខ�ៈដូចជាចរៃតេអគ្គិសៃពី ចរៃតេសមដដក ដដលសគសៅថ្ 



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-235-

«ការ្យារោលសោយអា�ិតអាសូរ» ឬដូចជាកមាលា ំងបង្កប់សៅក្នុងគំៃិតរបស់

មៃុស្ស។ សហើយមាៃមៃុស្សមិៃតិចសទដដលសៅរកការ្យារោលដបបសៃរះ ជំៃួស 

ឲ្យការទុកចិតតេសលើអំណាចនៃព្រះដ៏មាៃព្រះជៃ្មរស់ៃិងពគរូស្ទ្យដដលមាៃជំោញ 

ចបាស់លាស់ សូម្បពីសៅក្នុងសម័យពគិសតេបរស័ិទសៃរះក៏សោយ។ មាតេ យកំ្ុងសមលាឹង 

សមើលសៅដក្បរដពគរបស់កូៃ ទំាងឧទាៃថ្ «ខ្ុំមិៃអាចស្វើអវពីរោៃសទៀតសទ។ សតើ

មាៃពគរូស្ទ្យណាដដលមាៃអំណាចអាចជួយ្យារោលកូៃខ្ុំរោៃដដរឬសទ?» 

សគរោៃពរោប់ោង ព្ីការ្យារោលដ៏អសា្ច រ្យរបស់្ួកពគរូស្មឹងសា្ម ិ្៍ ឬពគរូមៃតេអាគម 

សហើយោងក៏រោៃពបគល់មៃុស្សជាទពីសសឡាញ់របស់ោងដល់ពគរូសោរះ ហាក់

ដូចជារោៃពបគល់កូៃសោរះដល់នដរបស់សាតំាង ដដលកំ្ុងដតឈរសៅដក្បរ

ោងយ៉ាងអុពីចឹង។ សៅក្នុងលក្ខ�ៈដបបសៃរះ អោគតនៃជពីវតិរបស់កូៃសោរះពតរូវ

រោៃពគប់ពគងសោយអំណាចរបស់សាតំាង ដដលហាក់ដូចជាមិៃអាចបំដបក 

រោៃស�ើយ។

 ព្រះពទង់មាៃមូលសហតុចំសពារះការមិៃស្វព្រះទ័យៃឹងការពបមា្របស់

សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា។ សតើសហតុអវពីរោៃជាព្រះមិៃទាក់ទាញចិតតេសាសៃ៍អុពីសសាដអល 

សហើយជំរញុ្ួកសគឲ្យមាៃទំៃុកចិតតេមកសលើពទង់សៅ? ព្រះអង្គរោៃពបទាៃការ

សបើកបង្ហា ញ ព្ីសសចកតេពីសប្ុបរស ៃិងសសចកតេពីសសឡាញ់ដ៏្ំស្ងឥតគ�ោដល់ 

រាសសតេរបស់ពទង់។ ពទង់រោៃបង្ហា ញ «សសចកតេពីអំ�រ សោយសៅជាមួយៃឹង្ួក 

មៃុស្សសលាក» តំាង ព្ីសដើមដំបូងមក (សុភាសិត ៨:៣១)។ ពទង់គឺជាជំៃួយដ៏

ទាៃ់ស្លដល់អស់អ្នកដដលដសវងរកពទង់សោយអស់ ព្ីចិតតេ។  ប៉ាុដៃតេ ឥ�ូវសៃរះ

សសតេចនៃសាសៃ៍អុពីសសាដអលដដលរោៃដបរសចញ ព្ីព្រះ សៅរកជំៃួយ ព្ីសពតរូវ

ដ៏្ំបំផុតនៃពបជារាសសតេរបស់ពទង់ សោយរោៃពបកាសដល់សាសៃ៍ដនទថ្ពទង់

មាៃទំៃុកចិតតេសលើរបូព្រះរបស់្ួកសគ ខ្លា ំងជាងសលើព្រះនៃឋាៃសួគ៌។ សៅក្នុង 

សភា្ដូចគ្្ន សៃរះដដរ បុរសោរ ពីទំាងឡាយរោៃសមើលង្យដល់ពទង់ សៅស្ល

ដដល្ួកសគរោៃង្កដបរសចញ ព្ីពបភ្នៃកមាលា ំងៃិងពរោជ្ា សៅសំុជំៃួយ ឬ 

ដំបូោ្ម ៃ ព្ីអំណាចនៃភា្ងងឹត។ ពបសិៃសបើសកម្មភា្របស់សសតេចអ័ហាសុពី



ទំ្័រ-236- ្ួកសហារា ៃិងសសតេច

យ៉ា រោៃបង្កឲ្យមាៃសសចកតេពីសពកា្របស់ព្រះសៅសហើយ សតើព្រះពទង់ ៃឹងចាត់ ទុក 

អ្នកដដលមាៃ្ៃលាឺដ៏្ំរចួសហើយ សហើយសៅដតសពជើសសរ ើសសដើរតាមផលាូវដដលសស

សដៀងគ្្ន សៅៃឹងសសតេចអង្គសៃរះ យ៉ាងដូចសមតេចដដរ?

 អ្នកដដលពបគល់ខលាួៃសៅឲ្យអំស ើ្អាប្្មប់របស់សាតំាង ៃិងទទួលរោៃ

ៃូវអត្ពបសយជៃ៍ជាសពចើៃ ប៉ាុដៃតេ សតើការសៃរះបង្ហា ញថ្្ួកសគមាៃពរោជ្ាឬមាៃ

សុវត្ិភា្ដដរឬ? ចុរះសបើជពីវតិរបស់្ួកសគពតរូវរោៃ្ៃយារឲ្យរស់យូរតសៅសទៀត

វញិយ៉ាងសម៉ាចដដរ? ចុរះសបើការមាៃរោៃបសណាតេ រះអាសៃ្នសៃរះសចរះដតរោៃសុខ 

រហូតសៅយ៉ាងណាដដរ? សតើការទាស់ៃឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះៃឹងពតរូវខ្ត

បង់អវពីខលារះ? របស់ដដលទទួលរោៃយ៉ាងជាក់ចបាស់ទំាងអស់សៃរះ សៅទពីចុងបំផុត

ៃឹងបង្ហា ញ ព្ីការរោត់បង់ដដលមិៃអាចវលិពត�ប់មកវញិរោៃស�ើយ។ សយើង

មិៃអាចបំដបករោំងដដលព្រះរោៃបសង្កើតសពមាប់រកសារាសសតេរបស់ពទង់ ព្ីអំណាច

របស់សាតំាងសោយមិៃមាៃសទាសន្ររ៍ោៃស�ើយ។

សៅរ៍-១៤ កក្កដា  អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយជំ្ូក ៥៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ឱ ព្រះសយហូវ៉ា សអើយ ទូលបង្គំ ដឹង សហើយ ថ្ អស់ ទំាង  ខ 

ចបាប់ របស់ ពទង់ សុទ្ ដត សុចរតិ សហើយ ថ្ ពទង់ រោៃ ស្វើ ឲ្យ ទូលបង្គំ សកើត មាៃ 

ទុក្ខ សោយ សសចកតេពី សសា្ម រះពតង់ របស់ ពទង់ សទ ។ ទំៃុកតសម្កើង ១១៩:៧៥

 សោយសសតេចអ័ហាសុពីយ៉ាគ្្ម ៃបុពតា ព្រះអង្គរោៃពបគល់រាជ្យបលលា័ង្កសៅ  

ឲ្យយ៉ាូរា៉ាម ជាព្រះអៃុជរបស់ពទង់ ដដលរោៃពគងរាជ្យបៃតេអស់រយៈស្លដប់ ព្ីរ

ឆ្្ន ំ។ សៅក្នុងអំ�ុងស្លសោរះ ព្រះោងសយសិបិលជាមាតាពទង់ សៅមាៃព្រះ 

ជៃ្មរស់សៅស�ើយ សហើយព្រះោងរោៃបៃតេជរះឥទ្ិ្លអាពកក់របស់ព្រះោង

សៅសលើកិច្ចការនៃពបសទសជាតិដដដល។ ពបជារាសសតេជាសពចើៃសៅដតបៃតេអៃុវតតេ

ការថ្វ យបង្គំរបូព្រះ។ សសតេចយ៉ាូរា៉ាមខលាួៃឯង «ពទង់ពបព្ឹតតេអំស ើ្ដ៏លាមកអាពកក់សៅ

ព្រះសៃពតព្រះសយហូវ៉ា ដតមិៃដល់ព្រះបិតា ៃិងព្រះមាតាពទង់សទ ដ្បិតពទង់រោៃ 

បំរោត់របូព្រះរោល ដដលព្រះបិតាពទង់រោៃស្វើសចញ ប៉ាុដៃតេ ពទង់សៅដតកាៃ់តាម



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-237-

អំស ើ្រោបរបស់សយរ ៉ាសូរោម ជាកូៃសៃរោត ដដលរោៃោំឲ្យ្ួកអុពីសសាដអលស្វើ

តាមផងសៅស�ើយ ពទង់មិៃរោៃលរះបង់អំស ើ្រោបសោរះសទ» (្ងសាវតារក្សពត 

ទពី២ ៣:២, ៣)។ 

 គឺសៅក្នុងរជជាកាលនៃសសតេចយ៉ាូរា៉ាមសសាយរាជ្យសលើៃគរអុពីសសាដអលសៃរះ

សហើយ ដដល សសតេ ចយ៉ាូសាផ្តសសាយទិវង្គត សហើយបុពតានៃសសតេចយ៉ាូសាផ្ត 

ព្រះោមយ៉ាូរា៉ាមដដរ រោៃស�ើងពគងរាជ្យបៃតេសលើៃគរយូោ។ សោយការសរៀបអភិសសក

របស់ពទង់ជាមួយៃឹងបុពតពីរបស់សសតេចអ័ហាប់ៃិងព្រះោងសយសិបិលសសតេចយ៉ាូរា៉ាម

នៃពបសទសយូោមាៃទំោក់ទំៃងយ៉ាងជិតស្និទ្ជាមួយៃឹងសសតេចនៃពបសទសអុពី

សសាដអល សហើយសៅក្នុងរជជាកាលរបស់ព្រះអង្គ ពទង់រោៃសដើរតាមព្រះ រោល 

«គឺរោៃពបព្ឹតតេដូចជាវងសារបស់អ័ហាប់ដដរ»។ មួយសទៀតពទង់ក៏ស្វើទពី ខ្ស់ សៅភ្នំ 

សសរុកយូោទំាងប៉ាុោ្ម ៃ ក៏រោៃបណាតេ លឲ្យ្ួកពករុងសយរសូា�ិមផិតព្រះ ព្ម

ទំាងពបទាញោំ្ួកយូោឲ្យវសងវងដដរ» (ររោក្សពតទពី២ ២១:៦, ១១)។ 

 ព្រះមិៃបសណាតេ យឲ្យសសតេចនៃៃគរយូោបៃតេការសរោរះបង់ជំសៃឿដ៏អាពកក់ 

ដបបសៃរះ សោយមិៃមាៃការសតេពីបសោ្សស�ើយ។ ស្លសោរះ ព្រះមិៃទាៃ់សលើក

សហារាសអលពីយ៉ា ស�ើងសៅឋាៃសួគ៌សៅស�ើយសទ សហើយសលាកមិៃអាចសៅ សសងៃៀម 

ដដរ សៅស្លដដលៃគរយូោកំ្ុងស្វើតាមទសងវើដដលរោៃោំឲ្យអាណាចពកខ្ង

សជើងសហៀបដតៃឹងវោិសសៅសហើយសោរះ។ សហារារោៃសផ្ើសំបុពតសៅថ្វ យសសតេច

យ៉ាូរា៉ាម។ សហើយព្រះអង្គក៏រោៃទតសមើលសោយកតេពីរៃ្ត់ ដដលមាៃសសចកតេពី ថ្៖

 «ព្រះសយហូវ៉ា ជាព្រះនៃោវ ពីឌ ព្រះបិតាពទង់ រោៃមាៃព្រះបៃ្ូលថ្ 

សោយសពពារះពទង់មិៃរោៃសដើរតាមផលាូវរបស់យ៉ាូសាផ្ត ជាព្រះបិតាពទង់ ៃិងផលាូវ  

របស់សអសា ជាសសតេចយូោ គឺរោៃសដើរតាមផលាូវរបស់្ួកសសតេចអុពីសសាដអលវញិ 

ព្មទំាងបណាតេ លឲ្យ្ួកយូោ ៃិង្ួកអ្នកសៅពករុងសយរសូា�ិមផិតព្រះ ដូចជា 

្ួកវង្សរបស់អ័ហាប់ដដរ សហើយសោយសពពារះពទង់រោៃសមាលា ប់កៃិោឋា ទំាងប៉ាុោ្ម ៃ 

ជាព្រះវង្សរបស់ព្រះបិតាពទង់ ដដលសុទ្ដតល្អជាងពទង់ផង សោរះសមើល ព្រះ

សយហូវ៉ាពទង់ៃឹងវយរាសសតេពទង់សោយសសចកតេពីសវទោជាខ្លា ំង ព្មទំាង្ួកបុពត 



ទំ្័រ-238- ្ួកសហារា ៃិងសសតេច

ៃិងភរយិពទង់ទំាងប៉ាុោ្ម ៃ សហើយរបស់ពទ្្យនៃពទង់ផង។ ឯពទង់ៃឹងសកើតមាៃ

ជំងឺក្នុងសពារះសវៀៃជាទមងៃៃ់»។ 

 សដើម្បពីឲ្យរោៃសសពមចតាមបទទំោយសៃរះ «ព្រះសយហូវ៉ាពទង់ក៏ បណាតេ ល 

ចិតតេ្ួកភពីលពីស្ពីៃៃិង្ួកអារា៉ា ប់ដដលសៅជិតសាសៃ៍សអ្្ូយ ព្ី ឲ្យសគកសពមើក ស�ើង 

ទាស់ៃឹងយ៉ាូរា៉ាមដដរ សគស�ើងសង្ខុញចូលមកក្នុងសសរុកយូោ បលាៃ់យកអស់ទំាង

របស់ពទ្្យដដលស�ើញមាៃក្នុងព្រះរាជដំណាក់សៅ ព្មទំាងោំ យក ្ ួកបុពត 

ៃិងភរយិរបស់ពទង់ទំាងប៉ាុោ្ម ៃផង រោៃជាគ្្ម ៃបុពតណា សៅ សល់ ដល់ពទង់ 

មាៃដតអ័ហាសុពីយ៉ា  ជាបុពតសៅរបស់ពទង់ប៉ាុសណ្ារះ»។ 

 «សពកាយការទំាងសោរះ  មក ព្រះសយហូវ៉ាពទង់ពបហារសសតេចឲ្យមាៃជំងឺ

ក្នុងសពារះសវៀៃ ដដលសមើលមិៃសចរះជាស�ើយ លុរះសវលាកៃលាងមករោៃ ព្ីរឆ្្ន ំ សោរះ 

សពារះសវៀៃពទង់ក៏ធ្លា ក់សចញមក សោយជំងឺសោរះ សហើយពទង់សុគតសៅសោយសរាគ 

យ៉ាងអាពកក់ណាស់» (ខ ១២-១៩; ្ងសាវតារក្សពតទពី២ ៨:២៤)។

អាទិត្យ-១៥ កក្កដា  អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយជំ្ូក ៥៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឱ ព្រះសយហូវ៉ា សអើយ សហតុ អវពី រោៃ ជា ពទង់ ស្វើ ឲ្យ សយើង ខ្ុំ 

វសងវង សចញ ្ ពី ផលាូវ របស់ ពទង់ សហើយ ឲ្យ សយើង ខ្ុំ មាៃ ចិតតេ រងឹទទឹង ចំសពារះ សសចកតេពី 

សកាតខ្លា ច ដល់ ពទង់ ដូសច្នរះ សូម ពទង់ វលិ មក វញិ សោយ យល់ ដល់ ្ ួក អ្នក បំសរ ើ 

របស់ ពទង់ គឺ ជា ្ ូជ អំបូរ ទំាង ប៉ាុោ្ម ៃ នៃ មរដក របស់ ពទង់។ សអសាយ ៦៣:១៧

 សសតេចយ៉ាូរា៉ាមជាបុពតាសសតេចអ័ហាប់កំ្ុងសសាយរាជ្យសៅៃគរអុពីសសាដអល 

ដដដល សៅស្លដដលសសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា  ជាមា្ច ស់ក្មួយរបស់ពទង់ សសាយ រាជ្យ 

សៅ ៃគរយូោ។ សសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា សសាយរាជ្យរោៃដតមួយឆ្្ន ំប៉ាុសណ្ារះ សហើយ 

សៅស្ល     សោរះ សោយមាៃឥទ្ិ្ល ព្ីព្រះោងអា ព្ីយ៉ា  ជាមាតាពទង់ «ពទង់ក៏

សដើរតាមផលាូវរបស់្ួកវង្សអ័ហាប់ដដរ ព្ីសពពារះព្រះមាតាពទង់ ជាអ្នក ជួយ គំៃិត 

ឲ្យស្វើអំស ើ្ អាពកក់ សហើយពទង់ពបព្ឹតតេអំស ើ្ដ៏លាមកអាពកក់ សៅព្រះ សៃពតនៃព្រះ 

សយហូវ៉ា ដូចជា្ួកវង្សរបស់អ័ហាប់ដដរ ដ្បិតសពកាយដដលព្រះបិតាពទង់រោៃ



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-239-

សុគតសៅ សហើយ ្ួកសោរះជាអ្នកដឹកោំគំៃិតពទង់ ដរាប ដល់ ពទង់ពតរូវវោិស» 

(ររោក្សពត ទពី២; ២២:៣, ៤ ៃិង ្ងសាវតារក្សពតទពី២ ៨:២៧)។ ព្រះោងសយសិបិល

ជាព្រះអយ្យកាពទង់សៅមាៃព្រះជៃ្មរស់សៅស�ើយ សហើយសសតេចរោៃចងសម្័ៃ្

សមពតពីយ៉ាងកាលា ហាៃ ជាមួយៃឹងយ៉ាូរា៉ាម ជាព្រះបិតុលារបស់ពទង់ ដដល 

សសាយរាជ្យ សៅពបសទសអុពីសសាដអល។

 មិៃយូរប៉ាុោ្ម ៃ អ័ហាសុពីយ៉ា  ជាសសតេចសសរុកយូោរោៃជួប ៃឹងទពីបញ្ច ប់ 

ពបកប សោយទុក្ខភ័យ។ សមាជិកនៃព្រះរាជវង្សនៃសសតេចអ័ហាប់ដដលសៅសសស

សល់រោៃ «ដឹកោំគំៃិតពទង់ ដរាបដល់ពទង់ពតរូវវោិស» (ររោក្សពតទពី២ ២២: 

៣, ៤)។ សៅស្លដដលសសតេចអ័ហាសុពីយ៉ា រោៃយងសៅសួរសុខទុក្ខព្រះបិតុលា

របស់ពទង់សៅសយសរាល ព្រះរោៃដ�ោំសហារាសអលពីសសឲ្យចាត់កូៃពបរុស របស់ 

សហារាមា្ន ក់សៅឯរា៉ាម៉ាូតកាឡាតសដើម្បពី ចាក់ សពបង តំាងសយហ៊ាូវឲ្យស�ើង សសាយ រាជ្យ 

សៅពបសទសអុពីសសាដអល។ សៅស្លសោរះ កងទ័្នៃពបសទសយូោៃិងអុពីសសាដអល

រោៃរបួរមួគ្្ន ស្វើស្រង្្គ មជាមួយៃឹងពបសទសុពីរ ពីសៅរា៉ាម៉ាូតកាឡាត។ សសតេចយ៉ាូរា៉ាម

រោៃវសងវងសៅក្នុងសមរភូមិ សហើយ រោៃវលិពត�ប់សៅកាៃ់សយសរាល វញិ     

ទុកឲ្យសយហ៊ាូវពគប់ពគងកងទ័្របស់សសតេច។

 សៅក្នុងការចាក់សពបងតំាងសយហ៊ាូវ អ្នកោំសាររបស់សលាកសអលពីសស

រោៃពបកាសថ្ «អញរោៃចាក់សពបងតំាងឯងស�ើង ជាសសតេចសលើសាសៃ៍ 

អុពីសសាដអល ជារាសសតេរបស់អញ»។ បោ្ប់មក គ្ត់រោៃទូោ្ម ៃដល់សយហ៊ាូវ 

សោយការពតាស់បង្្គ ប់របស់ព្រះនៃឋាៃសួគ៌។ ព្រះរោៃពបកាសតាមរយៈអ្នក

ោំសាររបស់ពទង់ថ្ «ពតរូវឲ្យពបហារជំៃួរវង្សរបស់អ័ហាប់ ជាសៅហាវ យឯង 

សៅ ពបសយជៃ៍ឲ្យអញរោៃសងសឹកៃឹងសយសិបិល សោយសពពារះឈាមនៃ្ួក

សហារាជាអ្នកបសពមើអញៃិងឈាមនៃ្ួកអ្នកបសពមើរបស់អញទំាងអស់ដដរ ដ្បិត

ជំៃួរវង្សរបស់អ័ហាប់ពតរូវវោិសសៅអស់រលពីង» (្ងសាវតារក្សពតទពី២ ៩:៦-៨)។

 បោ្ប់ ព្ី្ួកទាហាៃរោៃពបកាសដតងតំាងឲ្យស្វើជាសសតេចរចួមក សយហ៊ាូវ 

រោៃពបញាប់រតូររះសៅឯសយសរាល ទពីសោរះសហើយដដលពទង់រោៃចាប់សផតេើមកិច្ច



ទំ្័រ-240- ្ួកសហារា ៃិងសសតេច

ការរបស់ពទង់ ក្នុងការកាត់សទាសដល់្ួកអ្នកដដលសពជើសសរ ើសបៃតេសដើរក្នុងអំស ើ្

រោប ៃិងរោៃដឹកោំមៃុស្សដនទឲ្យពបព្ឹតតេរោប។ សសតេចយ៉ាូរា៉ាមនៃ សាសៃ៍ 

អុពីសសាដអល អ័ហាសុពីយ៉ា នៃៃគរយូោ ៃិងព្រះោងសយសិបិល ជាព្រះ អយ្យកា 

ព្មទំាង «អស់អ្នកណាដដលសល់សៅ ក្នុងជំៃួរវង្សរបស់អ័ហាប់ សៅពតង់    

សយសរាល ព្មទំាង្ួកអ្នក្ំ ៃិង្ួកមិពតសមាលា ញ់ ស្និទ្ សា្ន ល សហើយ្ួក 

សង្ឃ របស់ពទង់ផង ឥតទុកឲ្យមាៃអ្នកណាមួយសល់សៅខ្ងពទង់ស�ើយ» 

គឺពតរូវរោៃសមាលា ប់ទំាអស់។ «្ួកសហារារបស់ព្រះរោលទំាងអស់ ព្មទំាង្ួក

អ្នកដដលថ្វ យបង្គំដល់ពទង់ ៃិងអស់្ួក សង្ឃ របស់ពទង់ផង» ដដលសៅជិត 

កដៃលាងថ្វ យបង្គំព្រះរោលសៅដក្បរសាមា៉ា រ ពី ពតរូវរោៃពបហារសោយ ោវ ។ របូបដិមា 

ទំាងអស់ពតរូវរោៃបំផ្លា ញ ៃិងដុត សចាល សហើយព្រះវហិាររបស់ព្រះរោលក៏ពតរូវ

វោិស។ «គឺយ៉ាងសោរះដដលសយហ៊ាូវរោៃបំរោត់ព្រះរោល ព្ី្ួកអុពីសសាដអល 

សចញ» (្ងសាវតារក្សពតទពី២ ១០:១១, ១៩, ២៨)។

ច័ន្ទ-១៦ កក្កដា  អំណាៃ ព្រះគម្ពីរពបចំាន្ងៃ៖ សអសាយជំ្ូក ៥៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្បិត សយើង ខ្ុំ ទំាង អស់ គ្្ន  រោៃ ពត�ប់ សៅ ដូច ជា មៃុស្ស 

ដដល មិៃ សា្អ ត សហើយ អស់ ទំាង អំស ើ្ សុចរតិ របស់ សយើង ខ្ុំ ក៏ ដូច ជា អាវ កខវក់ 

សហើយ សយើង ខ្ុំ រាល់ គ្្ន  សវិត សពកៀម សៅ ដូច ជា សលាឹក សឈើ សហើយ អំស ើ្ ទុច្ចរតិ របស់ 

សយើង ខ្ុំ ក៏ ផ្ត់ យក សយើង ខ្ុំ សៅ ដូច ជា ខ្យល់។ សអសាយ ៦៤:៦

 ដំ�ឹងនៃការកាត់សទាសយ៉ាងទូលំទូលាយសៃរះរោៃឮដល់ព្រះោង 

អ័ថ្លា ជាបុពតពីរបស់ព្រះោងសយសិបិល ដដលកំ្ុងមាៃតួោទពីជាសមបញ្ជា

ការកងទ័្នៃៃគរយូោ។ សៅស្លដដលព្រះោងរោៃទតស�ើញថ្ព្រះរាជ

បុពតារបស់ពទង់ ដដលជាសសតេចនៃពបសទសយូោរោៃសសាយទិវង្គតដូសច្នរះ «សោរះ  

ព្រះោងក៏ចាត់ដចងបំផ្លា ញ្ូជ្ង្សហលាួង ក្នុងវងសាៃុវង្សនៃ្ួកយូោទំាងអស់

សៅ»។ ជំៃួរវង្សទំាងអស់របស់សសតេចោវ ពីឌ ដដលមាៃសិទ្ិស�ើងសសាយរាជ្យពតរូវ

រោៃពបហារជពីវតិ សលើកដលងដតព្រះឱរសមួយអង្គព្រះោមយ៉ាូអាស ដដលពតរូវ



ការដួលរលំនៃព្រះរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់-ទំ្័រ-241-

ភរយិរបស់សសមតេចសង្ឃសយហូយ៉ា ោយកសៅលាក់ទុកក្នុងបៃ្ប់នៃព្រះវហិារ ។ 

«ពទង់ក៏សៅជាមួយៃឹងសគ លាក់ទុកក្នុងព្រះវហិារនៃព្រះ អស់៦ឆ្្ន ំ កំ្ុងដដល

ព្រះោងអ័ថ្លាពគប់ពគងរាជ្យសៅ» (ររោក្សពតទពី២ ២២:១០, ១២)។ 

 សៅចុងបំផុតនៃស្លសោរះ «្ួកសលវ ពី ៃិង្ួកយូោទំាងអស់គ្្ន » (ររោ 

ក្សពតទពី២ ២៣៖៨រោៃរបួរមួគ្្ន ជាមួយៃឹងសយហូយ៉ា ោដ៏ជាសង្ឃក្នុងការបំពាក់ 

មកុដរាជ្យ ៃិងចាក់សពបងតំាងសលើព្រះរាជកុមារយ៉ាូអាសពបកាសស�ើងឲ្យស្វើជា 

សសតេចសលើ្ួកសគ។ «សោរះសគក៏ទរះនដបៃលាឺស�ើងថ្ សូមឲ្យព្រះករណុាពបកបសោយ

សសចកតេពីចសពមើៃ» (្ងសាវតារក្សពតទពី២ ១១:១២)។

 «លុរះកាល ព្រះោងអ័ថ្លា រោៃឮសូរអឺងកង ព្ី្ួកបណាតេ ជៃដដលរត់  

សៅ មកទំាងសរសសើរដល់សសតេច សោរះព្រះោងក៏យងចូលសៅឯសគក្នុងព្រះវហិារ  

នៃព្រះសយហូវ៉ា» (ររោក្សពតទពី២ ២៣:១២)។ «ក៏ទតសមើលសៅស�ើញសសតេច ពទង់ 

ពបថ្ប់សៅសលើទពី្្កល់ តាមទំសៃៀម មាៃទំាង្ួកសមទ័្ ៃិង្ួកផលាុំដពត ឈរសៅ  

ជិត្ួកបណាតេ ជៃ ជាអ្នកសសរុកសោរះទំាងអស់ ក៏រ ពីករាយសបបាយ ស�ើង ទំាងផលាុំ 

ដពតផង»។

 «ដូសច្នរះព្រះោងអ័ថ្លាពទង់ដហកព្រះ្សសតេដសសកស�ើងថ្ សៃរះជាការ 

ក្បត់ ជាការក្បត់សហើយ» (្ងសាវតារក្សពតទពី២ ១១:១៤)។ ប៉ាុដៃតេ សយហូយ៉ា ោ

រោៃបង្្គ ប់ឲ្យ្ួកម្រៃតេពីចាប់ព្រះោងអ័ថ្លាៃិង្ួកដដលដដងហាតាមព្រះោង

សចញសៅខ្ងសពរៅព្រះវហិារ សៅកាៃ់កដៃលាងកាត់សទាស សហើយក៏រោៃសមាលា ប់ 

្ួក សគសៅទពីសោរះសៅ ។ 

 សៃរះគឺជាការវោិសចុងសពកាយបង្អស់នៃរាជវង្សរបស់សសតេចអ័ហាប់។ 

អំស ើ្អាពកក់ដដលរោៃោំមកតាមរយៈការចងសម្័ៃ្ជាមួយៃឹងព្រះោងសយ

សិបិល រោៃបៃតេរហូតដល់អ្នកចុងសពកាយបង្អស់នៃរាជវង្សរបស់ពទង់ពតរូវរោៃ  

សគ ស្វើគុត។ សូម្បពីដតសៅក្នុងទឹកដពីនៃសាសៃ៍យូោ ជាកដៃលាងដដលការថ្វ យ 

បង្គំព្រះដ៏្ិត មិៃដដលពតរូវរោៃសគដកសចញមតេងណាសោរះ ក៏ព្រះោងអ័ថ្លា

មាៃសជាគជ័យក្នុងការអូសទាញមៃុស្សរោៃជាសពចើៃដដរ។ ភាលា មៗបោ្ប់ ្ ពីកាត់



ទំ្័រ-242- ្ួកសហារា ៃិងសសតេច

សទាសមា្ច ស់ក្សពតិយ៍ដដលមិៃសចរះទទួលកំហុសសៃរះមក «្ួកបណាតេ ជៃទំាងឡាយ

ដដលសៅក្នុងសសរុក សគចូលសៅបំផ្លា ញវហិារព្រះរោល បំរោក់បំដបក អស់ទំាង 

អាសោ ព្មទំាងរបូព្រះអស់រលពីង ក៏សមាលា ប់មា៉ា ត់ថ្ៃ ជាសង្ឃនៃ ព្រះរោល 

សៅពតង់មុខអាសោ រចួសយហូយ៉ាោដ៏ជាសង្ឃ សលាកតំាង ឲ្យមាៃ ្ ួកពតរួតពតា 

ក្នុងព្រះវហិារនៃព្រះសយហូវ៉ា» (ខ ១៨)។

 ការដកទពមង់មួយក៏រោៃសកើតស�ើងជាបៃតេ។ អ្នកដដលចូលរមួអបអរ

សាទរដល់សសតេចយ៉ាូអាស រោៃសៃយាយ៉ាងឱឡារកិ «ថ្ៃឹងស្វើជារាសសតេរបស់

ផងព្រះសយហូវ៉ា»។ សហើយឥ�ូវសៃរះ សោយសារដតឥទ្ិ្លនៃបុពតពីរបស់ព្រះ

ោងសយសិបិលពតរូវរោៃបំផ្លា ញសចញ ព្ីៃគរ សហើយ្ួកសហារារបស់ព្រះរោល

ពតរូវរោៃសគសមាលា ប់ ៃិងព្រះវហិាររបស់ព្រះរោលពតរូវរោៃបំផ្លា ញ «្ួកអ្នកសសរុក

ទំាងអស់គ្្ន ក៏មាៃសសចកតេពីរ ពីករាយសបបាយ សហើយទពីពករុងរោៃសសចកតេពីសាៃតេពតា�  

ឯព្រះោងអ័ថ្លា សគរោៃស្វើគុតសោយោវសៅ» (ររោក្សពតទពី២ ២៣:១៦, 

២១)៕



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-243-

អង្គារ-១៧ កក្កដា    េំណាន ត្ពរះគម្ីរត្្រចំាថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៥៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ខំ ត្្ររឹង នរឹង ថ្វា យ ខ្លួន ដល់ ត្ពរះ ទុក ជា មនុស្ស ដដល បាន 

ល្បង ល ជា្់រ ហ�ើយ ជា េ្នក ហ្វាើ ការ ដដល មិន ត្្រូវ ខ្មា ស ហ�ើយ ហោយ កា្់ 

ស្សាយ ត្ពរះ្រន្ូល ថន ហសចក្ី ពិ្ យ៉ាង ត្ រ្ឹម ត្្រូវ។  ្ីម៉ាូហ្ទី២ ២:១៥

 ត្ពរះបាន្រង្គា ្់រឲ្យហោកហេលីយ៉ា ដ្ងរំាងហោរាម្្ន ក់ហទៀ្ជំនលួសរ្ូរ

ហោក។ ត្ពរះេងគាបានម្ន្រន្ូលថ្ «ឯហេលីហស ជាកូនសាផា្ … ហោរះត្្រូវ

ចាក់ហត្្រងរំាងឲ្យហ្វាើជាហោរាជំនលួសឯង» (ពងសាវរារក្សត្្ទី ១៩:១៦) ហ�ើយ 

ហោយស្ា្់ររាមការត្រាស់្រង្គា ្់រហនរះហោកហេលីយ៉ាបានហចញហៅរកហោក

ហេលីហស។ ខណៈដដលគា្់ហ្វាើដំហណើ រហៅភាគខ្ងហជើង ទស្សនីយភាពម្ន

ការផ្ាស់ដត្្រជាខំ្្ង ខុសដ្រ្កពីមុន ដ្ក្នុងរយៈហពលមលួយរយៈខ្ី្រ៉ាុហណាណ រះ! 

កាលហោរះដីសងៃលួ្ដ្រកត្កដ�ង ្ំ្រន់កសិកមមាសាងៃ ្់សូន្យឈរឹង សូម្បីដ្ទរឹក 

សហន្សើមឬទរឹកហ្្ៀងក៏មិនបានធ្្ក់មកហលើដែនដីេស់រយៈហពល្ីរឆ្្ន ំកន្រះ។ 

ឥ�ូវហនរះ រកុ្ខជា្ិរកីលូ្ោស់ហខៀវខ្ីហៅត្គ្់រទិសទី ោក់្ីរដូចជាត្្រូវ បាន

ហគរហំោរះហចញពីហត្គារះរាងំសងៃលួ្និងេំណ្់។

 ឳពុករ្រស់ហោកហេលីហសគឺជាកសិករដដលម្នត្ទព្យសម្ប្្ិម្្ន ក់ 

ជាមនុស្សដដលត្គរួសាររ្រស់គា្់ហៅក្នុងចំហណាមមនុស្សមិនបានត្កា្រថ្វា យ

្រងគាំដល់ត្ពរះបាល ហៅសម័យហបារះ្រង់ជំហនឿដ៏្ំហោរះហ�ើយ។ ត្គរួសាររ្រស់ 

គា្់គឺ ជាត្គរួសារដដលត្ពរះត្្រទានកិ្្ិយស និងជាត្គរួសារដដលម្ន្ក្ីភាព

ចំហោរះជំហនឿថនសាសន៍េីុស្សាដេលពី្ូររាណត្គ្់រត្គងហៅហលើ ជីវ ិ្ ត្្រចំាថ្ងៃ។ 

ហៅក្នុងសងគាមត្គរួសារដ្រ្រហនរះ ្រឋមវយ័រ្រស់ហេលីហសក៏បានកន្ងែុ្ហៅ។ 

១៧

ការត្រាសហ់ៅហោកហេលហីស



ទំព័រ-244- ពលួកហោរា និងហសច្

ហៅក្នុងជីវ ិ្ ដ៏សងៃ្់រសាងៃ ្់ហៅរាមជន្រទ ហៅហត្កាមការ្រហត្ងៀន   រ្រស់ត្ពរះ ពី 

្មមាជា្ិ និងពីវន័ិយថនការង្រដ៏ម្នត្្រហយជន៍ទំាងឡាយ ហ្វាើឲ្យគា្់ទទលួល

បាននូវការ�វារឹក�វាឺនទម្្្់រសុាំ្្នរឹកនរឹងការពិបាកៗ និងការស្ា្់រ្រង្គា ្់រឳពុកម្្យ

និងស្ា្់រ្រង្គា ្់រ ត្ពរះ ដដលជលួយឲ្យគា្់ម្នភាពស័ក្ិសមហៅនរឹង ល្ួោទីដដល

គា្់នរឹងទទលួលហៅហពលខ្ងមុខហនរះ។

 ការត្រាស់ហៅរ្រស់ហោរាមកហលើហោកហេលីហសហកើ្ហ�ើងហៅហពល

ដដលហេលីហសកំពុងដ្្្លួរដស្សជាមលួយនិងពលួកេ្នក្រហត្មើរ្រស់ឪពុកគា្់។ គា្់

ម្នការចា្់រអារមមាណ៍នរឹងកិច្ការដដលត្្រគល់ឲ្យហនរះខំ្្ងណាស់។ គា្់ ម្ន

ទំាងសម្្ថភាពជាេ្នកដរឹកោំហៅក្នុងចំហណាមមនុស្សនិងទំាង ភាព ស្ូ្្ូរ្ថន 

ត្ពរះ ដដលគា្់្រត្មរុងនរឹង្រហត្មើហៅហពល្រន្ិចហទៀ្ហនរះ។ ហទារះ្ីរជាគា្់ជា

មនុស្សម្នភាពហសងៃៀមសាងៃ ្់និងស្ូ្្ូរ្ក៏ហោយ ក៏គា្់ម្នភាពសាវា ោ្់រនិង

រ រឹងមំ្ដដរ។ គា្់ម្នហសចក្ីសុចរ ិ្  ម្នសាវា មី្ក្ិ ហសចក្ី ស្សឡាញ់ និងការ 

ហកា្ខ្្ចដល់ត្ពរះ ហ�ើយហោយការហៅជំុវញិឧ្រករណ៍សត្ម្្់រ្ំរហពញការ

ង្រជាហរៀងរាល់ថ្ងៃគា្់ទទលួលបាននូវកមំ្្ងនិងហគាល្ំរណងនិងភាពក្ាោន

ខ្ងេ្្ចរ ិ្  គា្់ក៏ម្នការហកើនហ�ើង ក្នុងត្ពរះគុណនិងចំហណរះដរឹងជា្រន្

្រោ្្់រ។ ខណៈដដលគា្់ស�ការជាមលួយនរឹងឳពុករ្រស់គា្់ ហៅក្នុងកិច្ការ

ត្្រចំាថ្ងៃគា្់កំពុងដ្ហរៀនសូត្្ស�ការជាមលួយនរឹងត្ពរះែងដដរ។

 ហោយហសាមា រះត្្ង់ជាមលួយនរឹងកិច្ការ្ូចរាច ហោកហេលីហសកំពុងហរៀ្រចំ

ខ្លួនទទលួលខុសត្្រូវចំហោរះកិច្ការដ៏្ំជាងមុនដដរ។ គា្់ទទលួលបានសម្្ថភាព 

សំរា្់រកិច្ការ្ំៗ និងខ្ង់ខ្ស់ ពីមលួយថ្ងៃហៅមលួយថ្ងៃនិងរាមរយៈ្រទពិហសា្ន៍   

ជាក់ដសង្។ គា្់ហរៀន្រហត្មើ ហ�ើយហៅក្នុងការហរៀនហនរះគា្់ក៏ហរៀន្រហត្ងៀន និង 

ដរឹកោំដដរ។ គឺគា្់ហរៀនត្គ្់រដែ្នកទំាងេស់។ គាមា នេ្នកណា ដរឹង េំពីហគាល្ំរណង

រ្រស់ត្ពរះហៅក្នុងការម្នវន័ិយរ្រស់ត្ទង់ហោរះហទ ្រ៉ាុដន្ មនុស្សទំាងេស់ដរឹង

យ៉ាងចបាស់ថ្ការហសាមា រះត្្ង់ហៅនរឹងការ្ូច គឺជា្ស្ុរាងពីភាពស័ក្ិសម 

សំរា្់រការទទលួលខុសត្្រូវហលើកិច្ការ្ំៗ។  ហរៀងរាល់សកមមាភាពថនជីវ ិ្ ្រង្ហា ញ  



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-245-

េំពីេ្្ចរ ិ្ រ្រស់មនុស្ស ហ�ើយម្នដ្េ្នកដដលហ្វាើកិច្ការ្ូចៗ្រ៉ាុហណាណ រះដដល

្រង្ហា ញថ្ «ជាេ្នកហ្វាើការដដលមិនត្្រូវខ្មា សហ�ើយ ហោយកា្់ស្សាយត្ពរះ្រន្ូល

ថនហសចក្ីពិ្យ៉ាងត្ រ្ឹមត្្រូវ» ដដលត្ពរះបានហលើក្ហមកើងសំរា្់រកិច្ការខ្ង់ខ្ស់ 

(្ីម៉ាូហ្ទី២ ២:១៥)។ 

ពុធ-១៨ កក្កដា    េំណាន ត្ពរះគម្ីរត្្រចំាថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៥៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដូហច្នរះ គា្់ ក៏ ត្្�្់រ ហៅ វញិ យក ហគា ១ នរឹម សំឡា្់រ ហៅ 

ហ�ើយ ហសាងៃ រ ហោយ ហត្គឿង ត្្រោ្់រ ទរឹម ហគា រលួច ដចក គា្ន  ្ររហិភាគ ហៅ រលួច ហ�ើយ គា្់ 

ហត្កាក ហ�ើង ហៅ រាម ហេលីយ៉ា  ហដើម្បី ្ំរហរ ើ ហោក។ ពងសាវរាក្សត្្ទី១ ១៩:២១

 េ្នកដដលគិ្ថ្កិច្ការ្ូចរាចដដលខ្លួនហ្វាើមិនម្នត្្រហយជន៍េវាីហទ 

ហោរះ្រង្ហា ញថ្ខ្លួនមិនស័ក្ិសមហៅនរឹងមុខ្ំដណងខ្ង់ខ្ស់ហ�ើយ។ េ្នកហោរះ

គិ្ថ្ខ្លួនឯងអាចម្នសម្្ថភាពទទលួលភារកិច្្ំៗជាងហោរះ ្រ៉ាុដន្ ត្ពរះទ្ 

ហមើលហត្រៅជាងភាពហសើៗខ្ងហត្រៅ។ ្រោ្្់រពីការសាកល្បងនិងសាកពិហសា្

រលួចមក  ម្នសាលត្កមហចញទាស់នរឹងេ្នកហោរះថ្ «ឯងបានត្្រូវ្្រឹងហៅជញី្ង 

ហ�ើញថ្ខវារះខ្្»។ គឺជាត្្រ្ិកមមារ្រស់េ្នកហោរះមកហលើខ្លួនឯង។ េ្នកហោរះខក  

ខ្នមិនបានសន្សំត្ពរះគុណ េំណាច និងកមំ្្ងខ្ងេ្្ចរ ិ្  ដដលត្្រូវបាន

ទទលួលរាមរយៈការចុរះចូលទំាងស្សរុងហោយឥ្សំថចេវាីទុកហសារះហោរះឯង។ 

 ហោយសារដ្ពលួកហគមិនបានភ្ា្់រខ្លួនហៅនរឹងកិច្ការខ្ងសាសោហោយ   

ផ្ាល់ មនុស្សជាហត្ចើនបានគិ្ថ្ជីវ ិ្ រ្រស់ពលួកហគគាមា ន្ថម្ បានជាពលួកហគ មិន បាន

ហ្វាើកិច្ការេវាីហដើម្បីឲ្យម្នការហជឿនហលឿនដល់នគររ្រស់ត្ពរះទាល់ដ្ហសារះ។ 

ត្្រសិនហ្រើពលួកហគបានហ្វាើការ្ំៗ ហម៉ា្រះសមពលួកហគនរឹងទទលួលហ្វាើការហោរះហោយ

េំណរយ៉ាងណាហៅ�្នន៎! ្រ៉ាុដន្ ហោយសារដ្ពលួកហគអាច្រហត្មើបានដ្កិច្ការ

្ូចៗ ពលួកហគចា្់ទុកខ្លួនឯងថ្មិនអាចហ្វាើេវាីបានទំាងេស់។ គំនិ្ពលួកហគ គិ្ 

ខុសហ�ើយ។ មនុស្សដដល្រហត្មើការរ្រស់ត្ពរះយ៉ាងសកមមា គឺហៅហពលដដលេ្នក

ហោរះចូលរលួមហៅក្នុងកិច្ការត្្រចំាថ្ងៃ្មមារាហៅហពលកា្់រឧស សំអា្ទីធ្្ ឬ 



ទំព័រ-246- ពលួកហោរា និងហសច្

ហដើររាមយមនងគា័ល។ ម្្យដដល្រហត្ងៀនកូន   រ្រស់ោងឲ្យហចរះហ្វាើការថ្វា យ 

ត្ពរះត្គិស ្ក៏ដូចជាត្គរូគង្វា លដដលកំពុង្រហត្មើត្ពរះហៅឯត្ពរះវោិរដដរ។ 

 មនុស្សជាហត្ចើនចង់បានហទពហកាសល្យពិហសសៗហដើម្បី្ំរហពញកិច្ការ

្ំដំុ ទំាងដដលពលួកហគកំពុងហមើលរលំងកិច្ការសាមញ្ញៗដដលហ្វាើឲ្យជីវ ិ្  ម្នហករ ្ិ៍   

ហ ម្ា រះត្កេូ្រសាយដដលហៅជិ្ថដ្រហងកើយហៅវញិ។ សូមឲ្យពលួកហគទទលួល ភារកិច្ 

ដដលម្នហៅចំហោរះមុខហគចុរះ។ ហជាគជ័យមិនអាស្ស័យហលើ ហទពហកាសល្យ ថ្មពល

និងឆន្ៈ្រ៉ាុណណរឹ ងហទ។ហ�ើយក៏មិនដមនជាការម្ន ហទពហកាសល្យដ៏សំ្ូររដ្រ្រហទើ្រ

អាចជលួយឲ្យហយើង្ំរហពញកិច្ការរ្រស់ខ្លួនបានហោរះដដរ ្រ៉ាុដន្ គឺអាស្ស័យហលើការ

្ំរហពញភារកិច្ត្្រចំាថ្ងៃហោយម្នមនសិការ វញិ្្ញ ណដដលហចរះសក្់រ ចិ្្ មិនង្ក 

ហរ ហចរះឈឺឆ្អា លនរឹងហរឿងសុខទុក្ខរ្រស់េ្នកដថទ។ ហគអាចរកហ�ើញភាពថ្្្្នូរពិ្

ត្បាកដ  ហៅក្នុងការ្រោ្្រខ្លួន ្ំរែុ្។ ត្ពរះត្ទង់សពវាត្ពរះទ័យនរឹងកិច្ការដ៏សាមញ្ញ

្ំរែុ្ដដលោយជាមលួយនរឹងហសចក្ីស្សឡាញ់និងភាពហសាមា រះត្្ង់ខំ្្ងណាស់។

 ហោកហេលីយ៉ា ដដលត្ពរះ្រង្គា ្់រឲ្យរកេ្នក្រន្ហវន បានហ្វាើដំហណើ រកា្់

រាមវាលដស្សដដលហោកហេលីហសកំពុង្្លួរ ហោកបានហបារះអាវដ៏្ររសុិទ្ធរ្រស់

ហោកហៅហលើសាមា រ្រស់យុវជនហោរះ។ ហៅក្នុងេំ�ុងហពលថនេំណ្់ ត្គរួសារ 

រ្រស់ហោកសាផា្បានដរឹងេំពីកិច្ការរ្រស់ហោកហេលីយ៉ាយ៉ាងចបាស់ ហ�ើយ

ឥ�ូវហនរះត្ពរះវញិ្្ញ ណថនត្ពរះបានជំរញុទរឹកចិ្្រ្រស់ហេលីហសហោយេ្្ថន័យ

ថនសកមមាភាពរ្រស់ហោរាហនរះ។ ចំហោរះគា្់ ទហងវាើហនរះគឺជាសញ្្ញ ្រញ្្ក់ត្បា្់រ

ថ្ត្ពរះបានត្រាស់ហៅរ្ូរគា្់ឲ្យ្រន្ហវនពីហោកហេលីយ៉ា ហ�ើយ។

 «គា្់ក៏លរះ្រង់ហគាហចាល រ្់ហៅរាមហេលីយ៉ា  ហោយោក្យថ្ សូម

េនុញ្្ញ ្ឲ្យខ្ុំហៅហ ើ្្រោឪពុកម្្យខ្ុំសិន ហោរះខ្ុំនរឹងមករាមហោក»។ ្រ៉ាុដន្ 

ហេលីយ៉ា ហឆ្ើយ្្រថ្ «ចូរហៅវញិហៅ ហ ើ្េញបានហ្វាើេវាីដល់ឯង?» ការហនរះមិន 

ដមនជាការសអា្់រហខ្ើមហទ ្រ៉ាុដន្ ជាការសាកល្បងហសចក្ីជំហនឿ។ ហោកហេលីហស  

ត្្រូវគណោេំពី្ថម្ហោរះ គា្់ត្្រូវដ្សហត្មចចិ្្ ហោយ ខ្លួន ឯងថ្ហ ើ្ត្្រូវទទលួល 

ឬត្ចានហចាលនូវការត្រាស់ហៅហនរះ។ ត្្រសិនហ្រើហសចក្ីត្បាថ្្ន រ្រស់គា្់ ហៅ 



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-247-

ជា្់រជាមលួយនរឹងែ្រះសដម្បងនិងេ្្ថត្្រហយជន៍ថនទីហោរះ គា្់ម្នហសរភីាព នរឹង 

ហៅទីហោរះចុរះ។ ្រ៉ាុដន្ ហោកហេលីហសបានយល់ពីេ្្ថន័យថនការត្រាស់ហៅ

ហនរះ។ គា្់បានដរឹងថ្ការត្រាស់ហៅហនរះមកពីត្ពរះ ហ�ើយគា្់ក៏មិនបានស្ាក់

ហស្ើរនរឹងហគារពរាមដដរ។  គាមា នែលត្្រហយជន៍ខ្ងហោកិយណាមលួយ ដដល 

រារាងំរ្ូរគា្់មិនឲ្យហ្វាើជាេ្នកោំសាររ្រស់ត្ពរះ ឬក៏ត្្រូវលរះ្រង់ឱកាសក្នុងការ

ស�ការជាមលួយនរឹងេ្នក្រហត្មើរ្រស់ត្ទង់ហ�ើយ។  គា្់ «យកហគាមលួយនរឹមសម្្្់រ   

ហៅ ហ�ើយហសាងៃ រហោយហត្គឿងត្្រោ្់រទរឹមហគា រលួចដចកគា្ន ្ររហិភាគហៅ រលួចហ�ើយ

គា្់ហត្កាកហ�ើងហៅរាមហេលីយ៉ា ហដើម្បី្រហត្មើហោក» (ពងសាវរារក្សត្្ទី១ 

១៩:២០, ២១)។ គា្់ក៏បានចាកហចញពីែ្រះជាទីស្សឡាញ់រ្រស់គា្់ ហោយ 

គាមា នស្ាក់ហស្ើរ ហៅចូលរលួមជាមលួយនរឹងហោកហោរា ដដលគាមា នេោគ្ចបាស់ 

ោស់ក្នុងជីវ ិ្ ។

ពពហស្បតិ៍-១៩ កក្កដា  េំណាន ត្ពរះគម្ីរត្្រចំាថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៦០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ មុន ដដល េញ បាន ជ្រ ្រហងកើ្ ឯង ហៅ ក្នុង ហោរះ ម្្យ ហោរះ 

េញ សាគា ល់ ឯង ហ�ើយ កាល មុន ដដល ឯង សំរាល ហចញ ពី ថែ្ មក ហោរះ េញ បាន 

ដញក ឯង ជា ្ររសុិទ្ធ ែង ក៏ បាន រំាង ឯង ហ�ើង ជា ហោរា ដល់ េស់ ទំាង សាសន៍។  

ហយហរម្ ១:៥

 ត្្រសិនហ្រើហោកហេលីហសបានសលួរហោកហេលីយ៉ា ពីេវាីដដលហេលីយ៉ា

រពំរឹងចង់បានពីគា្់ កិច្ការដដលគា្់ត្្រូវហ្វាើ ហោរះហេលីយ៉ានរឹងហឆ្ើយថ្៖ ត្ពរះ 

ត្ទង់ត្ជា្រ ត្ទង់នរឹងត្បា្់រេ្នកឲ្យដរឹង។ ត្្រសិនេ្នករង់ចំាត្ពរះ ត្ពរះេងគានរឹងហឆ្ើយ

្្រហៅេ្នកនូវរាល់សំណលួ រទំាងេស់។ េ្នកអាចមកជាមលួយខ្ុំ ត្្រសិនហ្រើេ្នកដរឹង

ចបាស់ថ្ត្ពរះបានត្រាស់ហៅេ្នក។ ចូរដរឹងហោយខ្លួនឯងថ្ត្ពរះឈរហៅខ្ង

ខ្ុំ និងថ្េវាីដដលេ្នកឮគឺជាត្ពរះសូរហសៀងរ្រស់ត្ទង់។ ត្្រសិនហ្រើេ្នកចា្់ទុក  េវាីៗ  

ទំាងេស់ថ្ជាសំរាម ហដើម្បីឲ្យត្ពរះសពវាត្ពរះទ័យចំហោរះេ្នក សូមមករាម ខ្ុំចុរះ។

 ស្សហដៀងគា្ន ហៅនរឹងការត្រាស់ហៅដល់ហោកហេលីហសហនរះដដរ ចហម្ើយ  



ទំព័រ-248- ពលួកហោរា និងហសច្



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-249-

រ្រស់ត្ពរះត្គិស ្្្រហៅេ្នកម្នវយ័ហកមាងម្្ន ក់ ដដលបានសលួរ សំណលួ រ ដល់ត្ទង់ 

ថ្ «ហ ើ្ត្្រូវឲ្យខ្ុំហ្វាើការលអាេវាី ឲ្យបានជីវ ិ្ រស់ហៅេស់កល្បជានិច្?» ត្ពរះត្គិស្

បានម្ន្រន្ូល្្រហៅវញិថ្៖ «ហ្រើេ្នកចង់បានជាត្គ្់រលក្ខណ៍ ចូរេ្នកហៅ 

លក់ រ្រស់ត្ទព្យខ្លួន ហ�ើយដចកដល់ពលួកេ្នកត្កីត្កហៅ ហោរះេ្នក នរឹង បានត្ទព្យ 

សម្ប្្ិ ហៅឯឋានសលួគ៌វញិ រលួចឲ្យមករាមខ្ុំចុរះ» (ម្៉ា ថ្យ ១៩:១៦, ២១)។  

 ហោកហេលីហសបានទទលួលការត្រាស់ហៅឲ្យចូល្រហត្មើការ ហោយមិន

បានហចាលដ្្នកត្្�្់រហៅហមើលការស្របាយនិងភាពស្សណុកដដលគា្់កំពុង

រស់ហៅហោរះហ�ើយ។ រឯីេ្នកម្នវយ័ហកមាងវញិ ហៅហពលដដលគា្់បានឮត្ពរះ

្រន្ូលរ្រស់ត្ពរះេងគាសហ្ង្គា រះ «ហោរះក៏ហចញហៅទំាងត្ពរួយចិ្្ ហត្ោរះម្នត្ទព្យ   

សម្ប្្ិជាហត្ចើន» (ខ ២២)។ គា្់មិនចង់លរះ្រង់ហទ។ ហសចក្ីស្សឡាញ់រ្រស់

គា្់ចំហោរះត្ទព្យសម្ប្្ិ ្ំជាងហសចក្ីស្សឡាញ់រ្រស់គា្់ចំហោរះត្ពរះ។ ហោយ

ការ្រដិហស្មិនត្ពមលរះ្រង់ហដើម្បីត្ពរះត្គិស ្គា្់បាន្រង្ហា ញថ្ រ្ូរគា្់ មិន

ស័ក្ិសមនរឹង្ំរហពញកិច្ការសត្ម្្់រហៅោវា យរ្រស់គា្់ហ�ើយ។ 

 ការេំោវោវឲ្យោក់េវាីៗទំាងេស់ហៅហលើអាសោថនកិច្ការ្រហត្មើត្ពរះ 

បាន ត្រាស់ហៅដល់មនុស្សត្គ្់រៗគា្ន ។ ត្ពរះមិនបានត្រាស់ហៅហយើងឲ្យ្ំរហពញ 

ភារកិច្ដូចជាហោកហេលីហស ឬក៏សំុឲ្យហយើងលក់ត្ទព្យសម្ប្្ិដដលហយើងម្ន

ហោរះហទ ្រ៉ាុដន្ ត្ពរះេងគាបានត្រាស់ហៅហយើងឲ្យចា្់ទុកកិច្ការ្រហត្មើដល់ត្ទង់

ជាទីមលួយហៅក្នុងជីវ ិ្ រ្រស់ហយើង ហដើម្បីកំុឲ្យម្នថ្ងៃណាមលួយដដលកន្ងហៅហោយ

មិនបានហ្វាើឲ្យត្ពរះរាជកិច្រ្រស់ត្ទង់ហៅហលើដែនដីហនរះហជឿនហលឿនហៅមុខហ�ើយ។ 

ត្ពរះេងគាមិនបានរពំរឹងចង់ឲ្យហយើង្ំរហពញភារកិច្ដូចគា្ន ហោរះហទ។ ត្ពរះអាចត្រាស់

ហៅេ្នកខ្រះឲ្យ្រហត្មើការង្រហៅត្្រហទសហត្រៅ ហ�ើយត្ទង់ក៏ត្្រដ�លជាសំុឲ្យ

េ្នកខ្រះលរះ្រង់ត្ទព្យសម្ប្្ិរ្រស់ខ្លួនហដើម្បីឧ្រ្្ថម្ភដល់កិច្ការែសាយដំណរឹ ង

លអា។ ត្ពរះរដមងទទលួល្ង្វា យរ្រស់មនុស្សម្្ន ក់ៗជានិច្។ កិច្ការដដលចំាបាច់

ត្្រូវហ្វាើហោរះគឺជាការឧទ្ិសថ្វា យជីវ ិ្ និងេវាីៗទំាងឡាយដដលជាទីចា្់រអារមមាណ៍

ថនជីវ ិ្ ។ េ្នកដដលឧទ្ិសថ្វា យខ្លួនទំាងហនរះនរឹងឮ ហ�ើយស្ា្់រ្រង្គា ្់រដល់ការ 



ទំព័រ-250- ពលួកហោរា និងហសច្

ត្រាស់ហៅរ្រស់ត្ពរះថនឋានសលួគ៌។

 ត្ពរះេម្្ស់ត្ទង់បានត្្រទានកិច្ការសត្ម្្់រ្រហត្មើដល់េ្នកដថទឲ្យដល់

េ្នកដដលទទលួលត្ពរះគុណរ្រស់ត្ទង់ត្គ្់រគា្ន ។ ហយើងម្្ន ក់ៗត្្រូវដ្ទទលួលភារៈ 

រ្រស់ខ្លួន ហោយនិយយថ្  «ឱត្ពរះេងគាហេើយ ទូល្រងគាំហៅទីហនរះ សូមចា្់ 

ទូល្រងគាំឲ្យហៅចុរះ»។ ហទារះ្ីរជាហគហ្វាើការ្រហត្មើដល់ពិ្ពហោកហនរះហៅដែ្នក

េវាីក៏ហោយ ឬជាត្គរូហពទ្យក្ី ហទារះ្ីរជាេ្នកហោរះជាេ្នកជំនលួញ ឬក៏ជាកសិករក្ី 

ជាេ្នកជំោញអាជីព ឬជាេ្នក្រហច្កហទសក្ី ក៏ការទទលួលខុសត្្រូវឋិ្ហៅហលើ

េ្នកហោរះដដរ។ កិច្ការរ្រស់ពលួកហគគឺត្្រកាសដំណរឹ ងលអា ពីហសចក្ីសហ្ង្គា រះដល់

មនុស្សទំាងឡាយ។ រាល់កិច្ការដដលពលួកហគចូល្ំរហពញ គឺជាមហ្យោបាយ

ដដលជំរញុកិច្ការហនរះឲ្យដល់ទី្រញ្្់រ។

 ដំ្ូរងហ�ើយ មិនម្នការទាមទារកិច្ការេវាី្ំដំុពីហោកហេលីហសហទ 

ភារកិច្្មមារាសាមញ្ញៗ បានហ្វាើឲ្យគា្់ម្នវន័ិយ។ ហគបាននិយយ ពីគា្់ ថ្ 

ជាេ្នកចាក់ទរឹកោងថដរ្រស់ហោកហេលីយ៉ា ដដលជាហៅោវា យ រ្រស់ គា្់។ 

គា្់សុខចិ្្ហ្វាើកិច្ការត្គ្់រយ៉ាងដដលត្ពរះបានដណោំ ហ�ើយគា្់បានហរៀន

សូត្្េំពីការ្រោ្្រខ្លួននិងកិច្ការ្រហត្មើ ហៅត្គ្់រទំាងជំោន ជាេ្នក ដដលហៅ 

ជា្់រជាមលួយនរឹងហោរា គា្់្រន្្រង្ហា ញភាពហសាមា រះត្្ង់ហៅក្នុងកិច្ការ្ូចៗ 

ហៅហពលដដលគា្់ពត្ងរឹងហគាល្ំរណងត្្រចំាថ្ងៃ ដដលគា្់បានហ្រ្ជ្ាចិ្្ហៅ

នរឹងហ្រសកកមមាដដលត្ពរះបានចា្់រំាង។

សុពក-២០ កក្កដា    េំណាន ត្ពរះគម្ីរត្្រចំាថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៦១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ ហ្រើ ហយើង រាល់ គា្ន  ហដើរក្នុង ពន្ឺ វញិ ដូច ជា ត្ទង់ ក៏ គង់ ក្នុង ពន្ឺ  

ដដរ ហោរះ ហយើង ម្ន ហសចក្ី ត្្រក្រ នរឹង គា្ន  ហៅ វញិ ហៅ មក ហ�ើយ ត្ពរះហោ�ិ្ 

ថន ត្ពរះហយសូ៊វត្គីស ្ជា ត្ពរះរាជ្ុរត្រា ថន ត្ទង់ ក៏ សំអា្ ហយើង រាល់ គា្ន  ពី ត្គ្់រ 

េំហពើ បា្រ ទំាង េស់ ។  យ៉ាូោនទី១ ១:៧

 ្រោ្្់រពីការរលួ្ររលួមជាមលួយនរឹងហោកហេលីយ៉ាមក ជីវ ិ្ រ្រស់ហោកហេលីហស
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ក៏មិនខ្ននរឹងម្នហសចក្ីល្បលួងដដរ។     គា្់បានជលួ្រត្្រទរះនរឹងការពិបាក ជា 

ហត្ចើន ្រ៉ាុដន្ ហៅក្នុងត្គ្់រទំាងត្គា្រោ្ន់ៗទំាងឡាយ  គា្់បានទីពរឹងហលើ ត្ពរះ ទំាង 

ស្សរុង។ សារំាងបានល្បលួងឲ្យគា្់គិ្ពីែ្រះ ដដលគា្់បានចាកហចញមក   ដ្

គា្់មិនបានយកចិ្្ទុកោក់ហៅនរឹងហសចក្ីល្បលួងហោរះហ�ើយ  គា្់បានរំាង   

ចិ្្ថ្មិនដ្ររហត្កាយហៅោក់ថដហលើនងគា័លវញិហ�ើយ ហ�ើយឆ្ងកា្់ការសាក

ល្បងនិងការពិបាកៗជាហត្ចើនបាន្រញ្្ក់ថ្គា្់ហសាមា រះត្្ង់ហៅនរឹងកិច្ការ  

រ្រស់គា្់។

 កិច្ការ្រហត្មើត្ពរះ មិនដមនត្គាន់ដ្េ្ិ្របាយត្ពរះ្រន្ូលត្ពរះ្រ៉ាុហណាណ រះ

ហទ។ ការហនរះម្នន័យថ្ជាការ្រងវារឹកដល់យុវវយ័ហកមាងៗ ដូចជាហោកហេលីយ៉ា

បាន្រហត្ងៀនដល់ហេលីហសដូហចា្ន រះដដរ គឺោំពលួកហគហចញពីភារកិច្្មមារា ត្្រចំា 

ថ្ងៃ ហ�ើយែ្ល់ការទទលួលខុសត្្រូវថនការ្រហត្មើដល់ត្ពរះរ្រស់ពលួកហគ ដំ្ូរងឲ្យពលួក

ហគទទលួលខុសត្្រូវកិច្ការ្ូចៗ ហ�ើយហៅហពលដដលពលួកហគម្នកមំ្្ងនិង្រទ

ពិហសា្ន៍ត្គ្់រត្គាន់ហ�ើយ ហទើ្រឲ្យពលួកហគទទលួខុសត្្រូវហលើកិច្ការ្ំៗ។ ហៅក្នុង

កិច្ការ្រហត្មើត្ពរះហនរះម្នមនុស្សដដលហពញហោយហសចក្ីជំហនឿ និង ការ 

េ្ិសាឋា ន ជាមនុស្សដដលអាចនិយយថ្«ឯហសចក្ី ដដល ម្ន រំាងពីហដើម មក 

ដដលហយើងខ្ុំបានឮ ហ�ើយដ្្នកបានហ�ើញ ក៏បានហមើល ហ�ើយថដបាន ្រ៉ារះ 

ោល់ ខ្ងឯត្ពរះ្រន្ូលថនជីវ ិ្  … ដូហច្នរះ ហសចក្ីដដល ហយើង ខ្ុំបានហ�ើញ 

ហ�ើយឮហោរះ ហយើងខ្ុំត្បា្់រមកេ្នករាល់គា្ន » (យ៉ាូោនទី១ ១:១-៣)។ េ្នកហ្វាើ 

ការ ដដលម្នវយ័ហកមាង និងខវារះ្រទពិហសា្ន៍គលួរដ្ត្្រូវបាន្រហត្ងៀនហោយកិច្ការ

ជាក់ដសង្ ហោយម្នការ្រង្ហា ្់្រង្ហា ញពីេ្នក្រហត្មើរ្រស់ត្ពរះដដលធ្្្់រ ម្ន 

្រទពិហសា្ន៍។ ហ្វាើដូហចា្ន រះ ពលួកហគនរឹងហរៀនសូត្្ពីការត្ទំាត្ទនរឹង្រន្ុកហែ្សងៗ។

 េ្នកដដល្រង្ហា ្់្រហត្ងៀនដល់េ្នក្រហត្មើត្ពរះវយ័ហកមាងៗហនរះគឺកំពុងដ្

ហ្វាើកិច្ការដ៏ថ្្្្នូរហ�ើយ។ ត្ពរះជាម្្ស់នរឹងស�ការជាមលួយនរឹងការខំត្្ររឹងដត្្រង 

រ្រស់ពលួកហគហោយផ្ាល់។ ហ�ើយយុវវយ័ ដដលបានហោលោក្យហ្រ្ជ្ាថ្វា យខ្លួន

ចំហោរះត្ពរះ ដដលត្្រូវបានត្្រទានសិទ្ធិឲ្យហរៀនសូត្្ជាមលួយនរឹង េ្នក្រហត្មើត្ពរះ 
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ដ៏ហសាមា រះត្្ង់ទំាងឡាយ ត្្រូវហត្្រើត្បាស់ឱកាសហោរះឲ្យម្នត្្រសិទ្ធិភាព្ំរែុ្។ 

ត្ពរះបានត្្រទានកិ្្ិយសដល់ពលួកហគ ហោយបានហត្ជើសហរ ើសពលួកហគឲ្យហ្វាើកិច្

ការរ្រស់ត្ទង់ និងហោយោក់ពលួកហគហៅកដន្ងដដលពលួកហគអាចទទលួលបាននូវ

ចំហណរះដរឹង្រដន្ថមហទៀ្ ហដើម្បីឲ្យពលួកហគអាច្ំរហពញកិច្ការហោរះបានកាន់ដ្

ត្្រហសើរហ�ើង ហ�ើយពលួកហគគលួរដ្្រោ្្រខ្លួន ហសាមា រះត្្ង់ ស្ា្់រ្រង្គា ្់រ និងហចរះ 

លរះ ្រង់។ ត្្រសិនហ្រើពលួកហគចុរះចូលហៅនរឹង្រញ្ញ្្ិរ្រស់ត្ពរះ ហោយ ហ្វាើរាម ការ 

ដណោំរ្រស់ត្ទង់ និងហត្ជើសហរ ើសេ្នក្រហត្មើរ្រស់ត្ទង់ហ្វាើជាទីត្្ររឹកសា ពលួកហគនរឹង 

ចហត្មើនហ�ើងជាមនុស្សសុចរ ិ្  ម្នហគាលការខ្ង់ខ្ស់ និង រ រឹងមំ្ ដដលលមាម

ឲ្យត្ពរះអាចត្្រទានការទទលួលខុសត្្រូវឲ្យជាហត្ចើនហទៀ្បាន។

 ហៅហពលដដល ភាព្ររសុិទ្ធថនដំណរឹ ងលអាត្្រូវបានត្្រកាស ត្ពរះត្ទង់នរឹង

ត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យហចញពីការ្្លួរដស្ស និងហចញពីមុខរ្ររត្្រចំាថ្ងៃ ដដលបាន

ត្គ្់រត្គងចិ្្និងគំនិ្មលួយចំនលួន្ំ ហោរះពលួកហគនរឹងដ្ររមកទទលួលការ្រហត្ងៀន

និងម្នទំោក់ទំនងជិ្ស្និទ្ធជាមលួយនរឹងមនុស្សដដលម្ន្រទពិហសា្ន៍មិន

ខ្ន។ ហៅហពលដដលពលួកហគបានហចរះហ្វាើការយ៉ាងម្នត្្រសិទ្ធិភាព ពលួកហគនរឹង

ត្្រកាសពីហសចក្ីពិ្ហោយេំណាច។ រាមរយៈការ្ំរហពញកិច្ការដ៏ េស្ារ្យ

្ំរែុ្ថនទិពវាញ្្ញ ណរ្រស់ត្ពរះ ្្នំទំាងឡាយនរឹងត្្រូវហរ ើហចញពីកដន្ងហដើមហ�ើយ

ត្្រូវត្គដវងហចាលហៅក្នុងសមុត្ទ។ មនុស្សម្្ន ទំាងេស់ហៅត្គ្់រទីកដន្ងនរឹងបាន

ឮពីដំណរឹ ងដដលម្នេ្្ថន័យជាខំ្្ងសំរា្់រមនុស្សទំាងឡាយដដលរស់ហៅ

ហលើដែនដីហនរះ។ មនុស្សទំាងេស់នរឹងដរឹងេំពីហសចក្ីពិ្។ ចា្់ររំាងពីហពល 

ហោរះហរៀងរ�ូ្្ហៅ កិច្ការរ្រស់ត្ពរះនរឹងហជឿនហលឿនហឆ្្រះហៅមុខ រ�ូ្ដល់

មនុស្សទំាងេស់ហៅហលើដែនដីត្្រូវបានត្ពម្ន ហោរះហទើ្រនរឹងដល់ទីចុង ្ំរែុ្។

សៅរ៍-២១ កក្កដា    េំណាន ត្ពរះគម្ីរត្្រចំាថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៦២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  មនុស្ស សុចរ ិ្  ហគ ហដើរ រាម ែ្ូវ ហទៀង ត្្ង់ រ្រស់ ខ្លួន 

កូន ហៅ រ្រស់ េ្នក ហោរះ ម្ន ពរ ្  ហរៀង ហៅ។  សុភាសិ្២០:៧



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-253-

 ចា្់ររំាងពីការត្រាស់ហៅហោកហេលីហសមក ហោកហេលីយ៉ា  និង

ហេលីហសហ្វាើការជាមលួយគា្ន បានហត្ចើនឆ្្ន ំហទៀ្។ ពីមលួយថ្ងៃហៅមលួយថ្ងៃ យុវជនវយ័

ហកមាងរ្ូរហនរះបានទទលួលការហរៀ្រចំខ្លួនសត្ម្្់រកិច្ការដ៏្ំរ្រស់គា្់។ ហោក 

ហេលីយ៉ា គឺជាឧ្រករណ៍រ្រស់ត្ពរះ សត្ម្្់រ្ំរបា្់េំហពើអាត្កក់ដ៏្ំសហម្បើម។ 

ការថ្វា យ្រងគាំរ្ូរត្ពរះ ដដលគំាត្ទហោយហសច្េ័ោ្់រ និងត្ពរះោងហយសិ្ិរល

ជាម្្ស់ក្សត្្ីដដលមិនហជឿត្ពរះ ដដលបានទាក់ទាញដល់ត្្រជារាសសហ្ៅោស

ហពញនគរ ត្្រូវបានពិហសា្ហដើម្បីរកឲ្យហ�ើញត្ពរះពិ្។ ហោរារ្រស់ត្ពរះបាល 

ត្្រូវបានសម្្្់រ។ ត្្រជារាសសហ្ៅទូទំាងនគរេីុស្សាដេលត្្រូវបាន្ំរែុសគំនិ្ 

ហ�ើយពលួកហគជាហត្ចើនបានដ្ររមករកការថ្វា យ្រងគាំដល់ត្ពរះវញិ។ ជាេ្នក្រន្ ហវន 

ពីហោកហេលីយ៉ា  ហោកហេលីហសត្្រូវដ្ត្្ររឹងដត្្រងដរឹកោំរាសសេីុ្ស្សាដេលឲ្យ

ហដើររាមែ្ូវ និងរាមការ្រង្ហា ្់្រហត្ងៀនហោយត្្ររុងត្្រយ័្្ន។ ការភ្ា្់រទំោក់  

ទំនងជាមលួយនរឹងហោកហេលីយ៉ាជាហោរាដ៏្ំ្ំរែុ្រំាងពីសម័យហោកម៉ាូហស

មកបានហរៀ្រចំគា្់សត្ម្្់រកិច្ការដដលគា្់នរឹងទទលួលដ្ម្្ន ក់ឯងហៅហពល

្រន្ិចហទៀ្ហនរះ។ 

 ហៅក្នុងេំ�ុងហពលថនកិច្ស�ការហនរះ យូរៗម្ង ត្ពរះបានត្រាស់ហៅឲ្យ

ហោកហេលីយ៉ាជលួ្រនរឹងហរឿងអាត្កក់្ំៗជាមលួយនរឹងការស្ី្រហោ្សយ៉ាង្ងៃន់្ងៃរ។ 

ហៅហពលដដលហសច្េ័ោ្់រដហណ្ើ មយកចម្ក រទំោំងបាយជូររ្រស់ណាហបា្ 

គឺជាសំហ�ងរ្រស់ហោកហេលីយ៉ា  ដដលត្្រកាសេំពីវាសោអាត្កក់រ្រស់ត្ទង់ 

និងរាជវង្សរ្រស់ត្ទង់។ ហ�ើយហៅហពលដដលហសច្េ័ោសីុយ៉ាបានង្កដ្ររ

ហចញពីត្ពរះដ៏ម្នត្ពរះជនមារស់ ហៅរកត្ពរះបាលហស្ូ៊រ្រ ជាត្ពរះថនពលួកហេត្ករុន 

្រោ្្់រពីហសច្េ័ោ្់រជា្ិររាត្ទង់ហសាយទិវងគា្ហៅ គឺជាសំហ�ងរ្រស់ហោក 

ហេលីយ៉ា  ដដលហគបានឮម្ងហទៀ្ហៅក្នុងការជំទាស់ដ៏ហសាមា រះត្្ង់មលួយ។

 សាោថនពលួកហោរា ដដលបាន្រហងកើ្ហ�ើងហោយហោកសាំយូដេល 

បានធ្្ក់ចូលហៅក្នុងភាពពុករលលួយហៅជំោន់ហបារះ្រង់ជំហនឿរ្រស់ពលួកសាសន៍

េីុស្សាដេល។ ហេលីយ៉ាបានសា្ថ ្រោសាោហនរះហ�ើងវញិ ជាការហរៀ្រចំ សត្ម្្់រ
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យុវជនទំាងឡាយឲ្យទទលួលបាននូវការេ្់ររ ំដដលនរឹងដរឹកោំពលួកហគឲ្យហលើក

្ហមកើងត្ករឹ្្យវន័ិយរ្រស់ត្ពរះ និងហ្វាើឲ្យត្ករឹ្្យវន័ិយហនរះហៅជាចបា្់រដដលគលួរឲ្យ

ហកា្សរហសើរ។  

 សាោដដលបានក្់ត្រាទុកទំាងហោរះម្ន្ីរកដន្ង មលួយហៅគីលកាល 

មលួយហៅហ្រ្ដេល និងមលួយហទៀ្ហៅហយរខូីរ។ ហៅមុនហពលដដលត្ពរះហលើក

គា្់ហ�ើងហៅឋានសលួគ៌ ហោកហេលីយ៉ា  និងហេលីហសបានហៅហ្វាើទស្សនកិច្

ហៅមណ្ឌ ល�វារឹក�វាឺនទំាងហោរះ។ ហមហរៀនដដលហោរារ្រស់ត្ពរះបាន្រហត្ងៀន

ដល់ពលួកហគកាលពីហពលដដលពលួកគា្់បានហៅជលួ្រពលួកហគកាលពីហពលមុនៗ 

ឥ�ូវហនរះពលួកគា្់បានរឭំកដល់ពលួកហគម្ងហទៀ្។ ជាពិហសសគា្់បាន ្រហត្ងៀន 

ដល់ពលួកហគេំពីកិ្្ិយសដ៏ថ្្ថ្្រ្រស់ពលួកហគ ក្នុងការរកសា្ក្ីភាពរ្រស់ពលួកហគ

ចំហោរះត្ពរះថនឋានសលួគ៌ ហោយហសាមា រះត្្ង់។ ហោកក៏បាន្រញ្្ក់ត្បា្់រដល់គំនិ្

រ្រស់ពលួកហគេំពីសារៈសំខ្ន់ថនការ្រហណ្ាយឲ្យម្នភាពសាមញ្ញហៅត្គ្់រដែ្នក



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-255-

ថនការសិកសារ្រស់ពលួកហគែងដដរ។  ម្នដ្រាមវ ិ្ ីហនរះហទ ហទើ្រពលួកហគ ទទលួល 

បាន ពុម្ថនឋានសលួគ៌ ហ�ើយហចញហៅ្ំរហពញកិច្ការរ្រស់ត្ពរះេម្្ស់។ ចិ្្

រ្រស់ហោកហេលីយ៉ាម្នក្ីេំណរពុរះកហ្ញ្្លហ�ើង ហៅហពលដដលគា្់បាន

ហ�ើញកិច្ការដដលសាោហនរះសហត្មចបាន។ កិច្ការថនការដកទត្មង់មិនទាន់

បានសហត្មចទំាងស្សរុងហៅហ�ើយហទ ្រ៉ាុដន្គា្់អាចហមើលហ�ើញដំហណើ រផ្ាស់្រ្ូរ

ដ៏ចដម្កថនត្ពរះ្រន្ូលរ្រស់ត្ពរះ ហៅទូទំាងត្្រហទស «្រ៉ាុដន្ េញនរឹងទុកឲ្យម្ន

មនុស្ស៧ោន់ោក់សល់ហៅក្នុងពលួកេីុស្សាដេលជាពលួកេ្នកដដលមិនបានលុ្ជងគាង់

ត្កា្រហៅចំហោរះត្ពរះបាល ឬហ ើ្្រវាហ�ើយ» (ពងសាវរារក្សត្្ទី១ ១៩:១៨)។

អាទិត្យ-២២ កក្កដា    េំណាន ត្ពរះគម្ីរត្្រចំាថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៦៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហោក ម្ន ត្្រសាសន៍ ថ្ ឯង បាន សូម ហសចក្ី យ៉ាង ពិបាក 

្រ៉ាុដន្ ហ្រើ ឯង ហ�ើញ េញ ក្នុង កាល ដដល ត្ពរះ ហលើក េញ ហ�ើង ពី ឯង ហៅ ហោរះ នរឹងបាន  

ដូច ត្បាថ្្ន  ហ្រើ មិន បាន ហ�ើញ វញិ ហោរះ មិន បាន ហទ។ ពងសាវរារក្សត្្ទី២ ២:១០

 ហៅហពលដដលហោកហេលីហសបានហ្វាើដំហណើ ររាមហោរា ហៅជំុវញិ 

កិច្ការរ្រស់គា្់ ពីសាោមលួយហៅសាោមលួយ ហោរាហេលីយ៉ាបានសាក

ល្បងហសចក្ីជំហនឿនិងការរំាងចិ្្រ្រស់គា្់ម្ងហទៀ្។ ហោរាបានសំុឲ្យគា្់

ត្្�្់រហៅែ្រះវញិហៅគីលកាលម្ង ហៅហ្រ្ដេលម្ង និងហៅហយរខូីរ ម្ង 

ហទៀ្។ ហោកហេលីយ៉ាបានម្នត្្រសាសន៍ថ្ «ចូរឯងរង់ចំាហៅទីហនរះសិន 

ដ្បិ្ត្ពរះហយ�ូវា៉ាត្ទង់បានចា្់េញ ឲ្យហៅឯត្ករុងហ្រ្ដេល»។ ្រ៉ាុដន្ ហៅក្នុង 

កិច្ការ ជាេ្នកកាន់យមនងគា័លកាលពីមុន ហោកហេលីហសបានហរៀនសូត្្មិន

ត្ពមចុរះចាញ់ ឬបាក់ទរឹកចិ្្ហ�ើយ ហ�ើយឥ�ូវហនរះ ហៅហពលដដលគា្់បាន

ោក់ថដរ្រស់គា្់ហៅហលើយមនងគា័លថនដខ្ស្រោ្្់រ្រស់កិច្ការ្មាីមលួយហទៀ្ 

គា្់ក៏មិនត្ពមង្កដ្ររហចញពីហគាល្ំរណងរ្រស់គា្់ហនរះដដរ គា្់មិនត្ពម 

ឃ្្្ហចញពីហៅោវា យរ្រស់គា្់ហ�ើយ ដរា្រណាហៅម្នឱកាសហដើម្បី្ំរោក់

្ំរ្រ៉ានសត្ម្្់រកិច្ការ្រដន្ថមហទៀ្។ ហោកហេលីយ៉ា មិនបានដរឹងថ្ការដដលត្ពរះ



ទំព័រ-256- ពលួកហោរា និងហសច្



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-257-

នរឹងហលើកគា្់ហ�ើងហៅឋានសលួគ៌ហោរះត្្រូវបានត្ពរះ្រង្ហា ញឲ្យពលួកសិស្សរ្រស់

គា្់បានដរឹងហៅឯសាោថនពលួកហោរា និងដល់ហោកហេលីហសោច់ហោយដ�ក 

ហោរះហទ។ ឥ�ូវហនរះ េ្នក្រហត្មើដ៏ឧសសា�៍ពយោយមថនមនុស្សរ្រស់ត្ពរះហៅហកៀក  

ជា្់រនរឹងគា្់។ ហៅហពលដដលហោរារ្រស់ត្ពរះហចរះដ្ទទូចសំុឲ្យគា្់វលិត្្�្់រ

ហៅវញិ គា្់បានហឆ្ើយថ្ «ខ្ុំស្ប្ហោយ នូវត្ពរះ ហយ�ូវា៉ា ដ៏ម្នត្ពរះជនមា រស់ហៅ 

ហ�ើយហោយត្ពលរឹងហោកដ៏ហៅរស់ដដរថ្ ខ្ុំមិនត្ពមឃ្្្ពីហោកហទ»។  

 «ដូហច្នរះ េ្នកទំាងពីរក៏ហដើរ្ហៅ… ។ ដ្េ្នកទំាងពីរក៏ឈរហៅម្្់ទហន្

យ័រោន់។  ឯហេលីយ៉ា ហោកយកត្កម្រ្រស់ហោក្រ្់វាយទរឹក ហោរះទរឹកក៏

ដញកហចញពីគា្ន ឲ្យហោកទំាងពីរបានហដើរឆ្ងហៅកាន់ដីហគាក។ កាលបានឆ្ង 

ហៅែុ្ ហ�ើយ ហោរះហេលីយ៉ា ត្បា្់រហេលីហសថ្ ចូរឲ្យឯងសូមេវាីៗដដលចង់ឲ្យ

េញហ្វាើសត្ម្្់រឯង ក្នុងហពលមុនដដលត្ពរះបានហលើកេញហ�ើងពីឯងហៅ»។  

 ហោកហេលីហស  មិន បានសំុកិ្្ិយសថនហោកិយ ឬ្ំដណងខ្ង់ខ្ស់

ហៅក្នុងចំហណាមមនុស្សសំខ្ន់ៗ ហៅហលើដែនដីហនរះហទ។ េវាីដដលគា្់ចង់បាន

ជាខំ្្ងហោរះគឺត្ពរះវញិ្្ញ ណដ៏្ំហ្ងដដលត្ពរះបានត្្រទានឲ្យដល់េ្នកដដលត្ទង់

បានត្្រទានកិ្្ិយស ហោយ ហលើកយកហៅហៅហពល្រន្ិចហទៀ្ហនរះ។ គា្់បាន 

ដរឹង ថ្គាមា នេវាីហត្រៅពីត្ពរះវញិ្្ញ ណដដលសណឋាិ ្ហៅហលើហោកហេលីយ៉ា ហទ ដដល

អាចហ្វាើឲ្យគា្់ម្នសម្្ថភាពឈរហៅក្នុង្ំដណងថនសាសន៍េីុស្សាដេល 

ដដលត្ពរះបានត្រាស់ហៅហនរះ ដូហច្នរះ គា្់ក៏សូមថ្ «សូមឲ្យវញិ្្ញ ណរ្រស់

ហោកបានសណឋាិ ្ហលើខ្ុំ ដល់ហៅពីរភាគែង»។

 ជាការហឆ្ើយ្្រហៅនរឹងសំណូមពរហនរះហោកហេលីយ៉ា ម្នត្្រសាសន៍

ថ្ «ឯងបានសូមហសចក្ីយ៉ាងពិបាក ្រ៉ាុដន្ ហ្រើឯងហ�ើញេញ ក្នុងកាលដដល 

ត្ពរះហលើកេញហ�ើងពីឯងហៅ ហោរះនរឹងបានដូចត្បាថ្្ន  ហ្រើមិនបានហ�ើញវញិ 

ហោរះមិនបានហទ រលួចកំពុងដដលេ្នកទំាងពីរហដើរហៅ ហ�ើយនិយយគា្ន ហទៀ្ 

ហោរះស្សា្់រដ្ហ�ើញរ្ជាហ្្ើង នរឹងហសរះជាហ្្ើង មកដញកហោកហចញពីគា្ន  

ហ�ើយហេលីយ៉ា ក៏ហ�ើងហៅឯឋានសលួគ៌ ហោយខ្យល់កលួច»។               



ទំព័រ-258- ពលួកហោរា និងហសច្

សូមអាន ពងសាវ រារ ក្សត្្ទី២ ២:១-១១។

ច័ន្ទ-២៣ កក្កដា    េំណាន ត្ពរះគម្ីរត្្រចំាថ្ងៃ៖ ហេសាយ ជំពូក៦៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហ�ើយ ហ្រើ ឯង ែ្ល់ ហសចក្ី ស្រ្ុបរស ដល់ មនុស្ស ហស្សក 

ឃ្្ន ទំាង ចំដេ្ ចិ្្ ថន េ្នក ដដល ម្ន ទុក្ខ ហវទោ ហោរះ ពន្ឺ រ្រស់ ឯង នរឹង ្ ្ឺ 

ហ�ើង ក្នុង ទី ងងរឹ្ ហ�ើយ ហសចក្ី ងងរឹ្ រ្រស់ ឯង នរឹង បាន ្ ្ឺ ដូច ជា ហវោ ថ្ងៃ 

ត្្ង់។ ហេសាយ ៥៨:១០

 ហោកហេលីយ៉ា គឺជាគំរេំូពីេ្នក្ររសុិទ្ធដដលរស់ហៅហលើដែនដីហនរះ ហៅ  

ត្គាថនការយងមកវញិជាហលើកទីពីររ្រស់ត្ពរះត្គិស ្និងជាេ្នកដដល «នរឹង បាន 

ផ្ាស់ដត្្រហៅក្នុងមលួយរហំពចវញិ គឺក្នុងមលួយ្រ៉ាត្្ិរចដ្្នក្រ៉ាុហណាណ រះ ក្នុងកាលដដល 

ឮសូរដត្្ហត្កាយ្រងអាស់ ដ្បិ្ដត្្នរឹងឮហ�ើងដមន ហោរះពលួកស្ា្់រនរឹងរស់ ហ�ើងវញិ 

មិនពុករលលួយហទៀ្ហ�ើយ រលួចហយើងរាល់គា្ន នរឹងបានផ្ាស់ដត្្រហៅ» (កូរនិ្ូសទី១ 

១៥:៥១, ៥២)។ ហៅជិ្្រញ្្់រត្ពរះរាជកិច្រ្រស់ត្ពរះត្គិសហ្ៅដែនដី ត្ពរះត្ទង់

បានេនុញ្្ញ ្ឲ្យហោកហេលីយ៉ាឈរហៅសងខ្ងត្ពរះេងគាសហ្ង្គា រះ ជាមលួយនរឹង 

ហោកម៉ាូហស ហៅហលើ្្នំថនការផ្ាស់ដត្្រត្ពរះ្័្ក្ ត្្ង់ហនរះហោកហត្្រៀ្រដូចជាេ្នក

្ំណាងឲ្យមនុស្សជាហត្ចើនដដលនរឹងត្្រូវផ្ាស់ដត្្ររ្ូរកាយដូចជាហោកហេលីយ៉ា

ដដរ។ ពលួកសាវក័បានហ�ើញ្ំណាងថននគររ្រស់េ្នកដដលត្ពរះហត្បាសហោរះ 

ហៅក្នុងរ្ូរភាពថនមនុស្សដដលម្នសិរលីអាហោរះ  ពលួកហគបានហ�ើញត្ពរះហយសូ៊វ

ត្ទង់ត្្រោ្់រេងគាហោយពន្ឺថនឋានសលួគ៌ ហ�ើយ «ម្នឮសំហ�ង ហចញ ពីពពកមក» 

(លូកា ៩:៣៥) ត្្រកាសថ្ត្ទង់គឺជាត្ពរះរាជ្ុរត្រារ្រស់ត្ពរះ ពលួក ហគបាន ហ�ើញ 

ហោក ម៉ាូហស ជា្ំណាងឲ្យ ពលួកេ្នកដដលនរឹងត្្រូវហត្បាសឲ្យរស់ហ�ើងវញិ ហៅ

ហពលត្ពរះហយសូ៊វយងមកវញិជាហលើកទីពីរ ហ�ើយក៏ហ�ើញ ហោក  ហេលីយ៉ា  

ឈរ ហៅទីហោរះ ជា្ំណាងឲ្យពលួកេ្នកដដលនរឹងបានផ្ាស់ដត្្រពីហសចក្ីស្ា្់រ 

ហៅ ជាភាពមិនហចរះស្ា្់រ ហៅជិ្ត្គាចុង្ំរែុ្ថនដែនដី ហ�ើយដដលនរឹងត្្រូវត្ពរះ

ហលើកយកហៅឋានសលួគ៌ ហោយមិនបានជលួ្រនរឹងហសចក្ីស្ា្់រហ�ើយ។

 ក្នុងភាពឯហកានិងបាក់ទរឹកចិ្្ ហៅឯវាលរហោសា្ថ ន ហោកហេលីយ៉ា  



ការត្រាស់ហៅហោកហេលីហស-ទំព័រ-259-

បាន  ម្នត្្រសាសន៍ថ្ គា្់្ុញត្ទាន់នរឹងជីវ ិ្ ខំ្្ងណាស់ ហ�ើយបានេ្ិសាឋា ន

សំុឲ្យគា្់ស្ា្់រហៅ។ ្រ៉ាុដន្ ហោយហសចក្ីហមរ្ាករណុា ត្ពរះជាម្្ស់មិនបានហ្វាើ

រាមត្្រសាសន៍រ្រស់ហោកហទ។ ដ្បិ្ហៅម្នកិច្ការ្ំៗជាហត្ចើនហទៀ្ ដដល  

ហោកហេលីយ៉ា ត្្រូវ្ំរហពញ ្រ៉ាុដន្ ហៅហពលដដលភារកិច្ទំាងហោរះបានសហត្មច

ហ�ើយ គា្់មិនត្្រូវវោិសហោយភាពេស់សង្រឹម និងភាពឯហកាហោរះហទ។ គឺគា្់ 

មិនបានចុរះហៅក្នុងែ្នូរហ�ើយ ដ្បានហ�ើងហៅឯត្ពរះវ្្ម្នថនសិរលីអា រ្រស់ត្ទង់ 

ជាមលួយនរឹងពលួកហទវរាវញិ។ «ហេលីហសក៏បានហ�ើញ ហ�ើយដស្សក ហ�ើងថ្ ឱ 

ហោកឪពុក ហោកឪពុកខ្ុំហេើយ នុន៎រះន៏ ត្ពរះរាជរ្និងទ័ពហសរះរ្រស់ពលួកេីុស្សាដេល 

ហ�ើយ រលួចហោកមិនបានហ�ើញហេលីយ៉ា ហទៀ្ហ�ើយ ហោរះហោកចា្់រអាវខ្លួន

ដ�កហចញជាពីរដែ្នក ក៏ហរ ើសយកត្កម្រ្រស់ហេលីយ៉ា  ដដលត្ជរុរះចុរះមក វលិ 

ត្្�្់រហៅវញិ ឈរហៅម្្់ទហន្យ័រោន់ហ�ើយក៏យក ត្កម្រ្រស់ហេលីយ៉ា ដដល  

ត្ជរុរះមកពីហោកហោរះ ហៅវាយទរឹក ហោយោក្យថ្ ហ ើ្ត្ពរះហយ�ូវា៉ា ជាត្ពរះថន 

ហេលីយ៉ា  ត្ទង់គង់ហៅឯណាកាលបានវាយ ទរឹក ហ�ើយ ហោរះទរឹកក៏ដញកហចញ ពីគា្ន  

ហ�ើយហេលីហសឆ្ងែុ្ហៅ។ លុរះកាល ពលួក   សិស្សរ្រស់ពលួកហោរា ពីត្ករុងហយរខូីរ 

ដដលឈរហមើលពីហត្ ើ្យម្្ខ ងបានហ�ើញ ហ�ើយ ហោរះក៏ថ្ វញិ្្ញ ណ រ្រស់ ហេលីយ៉ា  

បានសណឋាិ ្ហលើហេលីហសហ�ើយ រលួចហគមកទទលួលហោក ក៏ត្កា្រ ចុរះដល់ដី ហៅ 

ចំហោរះហោក» (ពងសាវរារក្សត្្ ទី២ ២:១២-១៥)។ 

 ហៅហពលដដលត្ពរះជាម្្ស់ទ្ហ�ើញថ្ ដល់ហពលដដលត្្រូវដកេ្នក

ដដលត្ទង់បានត្្រទានត្បាជ្ា ហចញពីកិច្ការរ្រស់ពលួកហគហ�ើយ ហោរះត្ពរះេងគា 

បាន ជលួយ និងពត្ងរឹងកមំ្្ងដល់េ្នកដដលត្្រូវ្រន្ហវនពីគា្់ ត្្រសិនហ្រើេ្នកហោរះ

សម្រឹងរកជំនលួយពីត្ទង់ ហ�ើយនរឹងហដើររាមែ្ូវរ្រស់ត្ទង់។ ពលួកហគអាចម្នត្បាជ្ា

ជាងេ្នកដដលហ្វាើការមុនពលួកហគហៅហទៀ្ ហត្ោរះពលួកហគទទលួលបានេ្្ថត្្រហយជន៍ 

ហោយសារ្រទពិហសា្ន៍ និងហរៀនសូត្្ពីកំ�ុសរ្រស់ពលួកគា្់។ 

 ចា្់រពីហពល  ហោរះមក ហោកហេលីហសឈរយ៉ាងរ រឹងមំ្ ហៅក្នុង្ំដណង 

រ្រស់ ហោកហេលីយ៉ា។ េ្នកដដលហសាមា រះត្្ង់ចំហោរះការ្ូច្ំរែុ្ នរឹង្រង្ហា ញថ្

ខ្លួនក៏ហសាមា រះត្្ង់ចំហោរះការ្ំដដរ៕



ទំព័រ-260- ពួកហោរា និងហ្តេច

អង្គារ-២៤ កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៦៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  រចួ ហោក ហចញ ហៅ ចាក់ អំ្ិរល ហោរះ ហៅ ក្នុង រន្ធ ទឹក ហោយ 

ពាក្យ ថា ពពរះហយហូវ៉ា ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល ដូហច្រះ អញ បាន កក ទឹក ហនរះ ឲ្យ បាន 

ល្អ ហ�ើង វញិ ហហើយ ពពី ហនរះ ហៅ មនុខ នឹង គ្មា ន អ្ពី សាលា ្់រ ឬ ឥត ផល ហោយ ហពពារះ ទឹក 

ហនរះ ហទៀត ហ�ើយ។  ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២:២១

 ហៅជំោន់ពួក្រនុព្្រនុរ្ ហៅទហនលាយ័រោន់ «មានទឹកស្រួលល្អ ហៅពគ្់រ 

ទពីកកនលាង … គឺដូចជា្ួនចបារផងពពរះហយហូវ៉ា»។ គឺហៅពតង់ហពជារះភ្ំហនរះ ហហើយ 

កដល�នុតបានហពជើ្ហរ ើ្ យកហ្្ើជាផ្រះរ្រ្់គ្ត់ ហៅហពលកដលគ្ត់ «ផ្លា ្់ 

ពតសាលគ្ត់ហៅពតឹម្ូដនុម» (ហោកនុ្រ្បតតេិ ១៣:១០, ១២)។

 ពជលងដ៏ល្អហោរះហៅមានមួយកផ្កហៅហ�ើយ កដលមានហពជារះ និងអូរ 

កដលផតេល់ជពីវតិ ហ្្ើឲ្យចិតតេមននុ្្ស្្របាយរ ពីករាយ។ ហៅតាមពជលងទំាងហនរះ

្ំ្ូររហៅហោយទពីវលកដលមាន្ញ្ញជាតិនិងថពពហដើមហលមាើ និងហដើមហ�ើ ហូ្រកផលា 

ជាហពចើនមនុខ។ ពួកពលអនុពីសសាកអលបានហបារះជំរស្ំាក់ហៅ្រហណាតេ រះ អា្ន្ ទល់ 

មនុខនឹងទហនលាយ័រោន់ បានចូលហៅហ្ររះផោលា ននុផល ហៅក្នុង ទឹក ដពី្នយាជាហលើក  

ដំ្ូរង។ ហៅពពីមនុខពួកហគ គឺកំកផងទពីពករុងហយរ ពីខូរ�រពជហោ ជា្រោ្យថនសា្ន៍ 

កដលមិនហជឿពពរះ ជាមជ្ឈមណ្ឌ លថនការថ្ាយ ្រង្ំដល់ ពពរះអា្ថារ ៉ាតូ កដល

ជារហ្រៀ្រថនការថ្ាយ្រង្ំដល់រ្ូរពពរះដ៏អាពកក់ និង ហថាក ទា្រ្ំរផនុតថនសា្ន៍ 

កាណាន។ មិនយូរ្រ៉ានុោមា ន កំកផងថនទពីពករុងហោរះក៏ពតរូវបានដួលរលំ ហហើយ្រណាតេ ជន

ហៅក្នុងទពីពករុងហោរះក៏ពតរូវបាន្មាលា ្់រ រចួហៅហពលថនការដួលរលំកំកផងថនទពីពករុង

ហោរះ ហោកយ៉ាូហ្ប្ានព្រកា្ហៅចំហពារះរាស្តេអនុពីសសាកអលយ៉ាងឱឡារកិថា 

១៨

ការបន្សាបទឹក



ការ្រនសា្រទឹក-ទំព័រ-261-

«អ្កណាកដលចា្់រហផតេើម្ង់ពករុងហយរ ពីខូរហនរះហ�ើងវញិ ហោរះនឹងពតរូវ ្រណាតេ សា 

ហហើយ កាលណាអ្កហោរះ ោក់ ឫ្កំកផង ហោរះកូនច្បងរ្រ្់ខលាួន នឹងសាលា ្់រ ហៅ 

ហហើយកាលណាោក់ទ្ារចនុរះ ហោរះកូនហៅនឹងសាលា ្់រហៅ» (យូហ្ ្៦:២៦)។

 ពបំា្តវត្សរប៍ានកនលាងផនុតហៅ កកនលាងហោរះហៅកតជាទពីវលដ៏ ហសារះ 

កហពការះ ហោយសារ្រណាតេ សារ្រ្់ពពរះដកដល។ ្ូម្បពីកតហពជារះកដលធ្លា ្់រកត

ហ្្ើឲ្យអ្កកដលបានតំាងទពីលំហៅ តាមពជលងកដលគួរឲ្យចង់បានហោរះ ក៏ពតរូវ 

រងហពគ្រះហោយសារឥទ្ធិពលថនការហិនវោិ្ថន្រណាតេ សាហនរះផងកដរ។ ្រ៉ានុកនតេ 

ហៅ្ម័យហបារះ្រង់ជំហនឿ ហៅក្នុងរាជ្យហ្តេចអ័ោ្់រ ហៅហពកាមឥទ្ធិពលថនមាចា ្់

ក្សពតពីហយ្ិ្ិរល ការថ្ាយ្រង្ំដល់ពពរះអា្ថារ ៉ាតូ ពតរូវបាន ហងើ្រហ�ើងវញិ។ ទពី 

ពករុងហយរ ពីខូរ ជា្រលលា័ង្កថនការថ្ាយ្រង្ំហនរះ ក៏ពតរូវ បាន ហគសាង ្ ង់ជា្មាពី ហទារះ្រពី ជា 

ពតរូវព្រ�មនឹងការបាត់្រង់ជពីវតិអ្ក្ង់ហោរះកតេពី។ ហនុពីកអលជាអ្កពករុងហ្រតកអល     

«ក៏្ង់ពករុងហយរ ពីខូរហ�ើងវញិ កាលគ្ត់ ោក់ហជើងកំកផងចនុរះ ហោរះអ័្៊រពីរា៉ាម ជាកូន 

ច្បងក៏សាលា ្់រហៅ ហហើយកាលហរៀ្រ ចំទ្ារពករុងហ�ើងហោរះ ហ្គូ្រជាកូនហៅក៏សាលា ្់រ  

ហៅ តាមហ្ចកតេពីកដល ពពរះហយហូវ៉ាបានមានពពរះ្រន្ូល» (ពងសាវតារក្សពតទពី១ 

១៦:៣៤)។

 មិនឆ្ងៃ យ្រ៉ានុោមា នពពីទពីពករុងហយរ ពីខូរ ហៅកណាតេ លថពពកដល្ំ្ូររហៅហោយ

ហដើមហ�ើហូ្រកផលា មានសាោថនពួកហោរាមួយ ហហើយ្រោ្្់រពពីហោកហអលពីយ៉ា

ហ�ើងហៅឋាន្ួគ៌បាត់ហៅ ហោកហអលពីហ្ក៏ហ្្ើដំហណើ រហឆ្្រះតពមង់ហៅទពីហោរះ។ 

ហៅក្នុងហពលថនការស្ាក់ហៅ្រហណាតេ រះអា្ន្ជាមួយពួកហគ មានអ្កទពីពករុងម្ាក់ 

បានមកឯហោរា ហហើយនិយយថា «្ូមទានហោក ហមើល កកនលាង្ង់ទពីពករុង 

ហនរះ្្របាយ ដូចជាហោកមាចា ្់ហ�ើញហហើយ ្រ៉ានុកនតេ ទឹកមិនល្អហទ ហហើយដពីក៏ 

មិនហកើតផលផង»។ រន្ធទឹកកដលឆំ្្មនុនៗធ្លា ្់រកត្រហញចា ញទឹក្ររ ិ្ នុទ្ធ និងផតេល់

ជពីវតិដល់មននុ្្ស្ត្ទំាងឡាយ និងធ្លា ្់រកតជាព្រភពទឹក្ពមា្់រទពីពករុង និង 

តំ្រន់កដលហៅកក្បរៗហោរះ ឥ�ូវហនរះ បានពត�្់រ ហៅជាហព្រើកលងហកើត។

 ហ្លាើយត្រហៅនឹងការ ន្ុំអង្ររ្រ្់អ្កពករុងហយរ ពីខូរហនរះ ហោក ហអលពី ហ្ 



ទំព័រ-262- ពួកហោរា និងហ្តេច

បានពបា្់រថា «ចូរយកក្អម្មាពីមួយមកឲ្យខ្នុំ ហហើយោក់អំ្ិរលផង»។ ្រោ្្់រពពី បាន 

ទទួលក្អមរចួហហើយ «ហោកហចញហៅចាក់អំ្ិរលហោរះ ហៅ ក្នុង រន្ធទឹកហោយ 

ពាក្យថា ពពរះហយហូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលដូហច្រះ អញបាន កក ទឹកហនរះ ឲ្យបានល្អ 

ហ�ើងវញិហហើយ ពពីហនរះហៅមនុខនឹងគ្មា នអ្ពីសាលា ្់រឬឥតផល ហោយហពពារះទឹកហនរះ 

ហទៀតហ�ើយ ដូហច្រះ ទឹកហោរះក៏បានកព្រជាល្អ ដរា្រ ដល់ ្ ព្ថ្ងៃហនរះ ដូចជា ពាក្យ 

កដលហអលពីហ្បានហពាល» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២:១៩-២១)។

ពុធ-២៥ កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក៦៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្ក រាល់ គ្្ ជា អំ្ិរល ថន កផនដពី ហ្រើ អំ្ិរល បាត់ ជាតិ ថព្រ 

ហហើយ ហោរះ ហតើ នឹង យក អ្ពី ហដើម្បពី ហ្្ើ ឲ្យ ថព្រ ហ�ើង វញិ បាន ជា រ្រ្់ គ្មា ន 

ព្រហយជន៍ ហទៀត ហសារះ មាន កត ហបារះ ្រង់ ហចាល ហៅ ហពរៅ ឲ្យ មននុ្្ស ហដើរ ជាន់ 

្រ៉ានុហណាណ រះ។ មា៉ា ថាយ ៥:១៣

 ការបន្សាបទឹកនៅទីកករុងនេរខូីរមិន្មមន្បាន្សកមចនោេកបាជ្ញា របស់

មនុ្ស្សនទ បុ៉មន្តែបាន្សំនរចនោេសារមែការអសាចា រ្យមែលជ្អន្តែរាគមន៍្របស់  

ក្រះបុ៉ន ណ្ រះ។ អ្នកមែលបាន្សង់ទីកករុងនន្រះន�ើងវញិ មិន្បាន្គាប់ ក្រះហឫ ទ័េ 

ែល់ក្រះនទ មែក្រះអង្គមែលកទង់ «ន្វើឲ្យថ្ងៃរបស់កទង់ររះន�ើង បំភ្លឺទំាងមនុ្ស្ស  

អាកកក់ និ្ងមនុ្ស្សល្អ នហើេកទង់បង្អុរឲ្យនភ្ៀងធ្្ក់មក នលើទំាង មនុ្ស្សសុចរែិ 

និ្ងមនុ្ស្សទុចចារែិផង» បាន្ទែន�ើញថាការ នន្រះជ្នរឿងកែឹមកែរូវនែើម្ីបង្ហា ញ

អំ្ីក្រះទ័េអាណិែអាសូរមែលកទង់ក្រះស្វក្រះហឫទ័េនឹ្ង្យាបាលរាសសតែ

អីុស្សាមអលឲ្យជ្្ីជំងលឺខាងវញិ្ញា ណរបស់្ួកនគ (ម៉ថាេ ៥:៤៥)។ 

  ការបន្សាបទឹកឲ្យល្អន�ើងវញិក៏មន្កបសិទ្ិភា្រហូែមក «ែូនច្នរះ ទឹក 

នោរះក៏បាន្មកបជ្ល្អ ែរាបែល់ស្វថ្ងៃនន្រះ ែូចជ្ពាក្យមែលនអលីនស បាន្ 

នពាល» (្ងសាវតារក្សកែទី២ ២:២២)។ ទឹកបាន្ហូរ្ីមួេជំោន់្ នៅ មួេជំោន់្ 

ន្វើឲ្យែំបន់្កជលងភ្នំនោរះក្ាេនៅជ្កមន្្ងសកមកែ៏ស្សស់កែកាល។ 

 នេើងអាចទាញេកនមនរៀន្ខាងក្លឹងវញិ្ញា ណជ្នកចើន្ នចញ ្ ី នរឿង   



ការ្រនសា្រទឹក-ទំព័រ-263-

ថន្ការបន្សាបទឹកនន្រះ។ ប ត្ែ សា្្ី អំបិល រន្្ទឹក ទំាងអស់នន្រះ សុទ្សឹងជ្ 

និ្មិែតែរបូែ៏សំខាន់្។

 នោេការោក់អំបិលចូលនៅក្នុងទឹកមែលលវីង នោកនអលីនសបាន្

បនកងៀន្នូ្វនមនរៀន្ែូចគា្ន នៅនឹ្ងនមនរៀន្មែលក្រះអង្គសន្ង្្គ រះបាន្មចកចាេ

ែល់្ួកសាវក័របស់កទង់ នៅន្លបុ៉ោ្ន្សែវែ្សរន៍កកាេមក កទង់បាន្មន្ 

បន្្ូលថា «អ្នករាល់គា្ន ជ្អំបិលថន្មផន្ែី» (ម៉ថាេ ៥:១៣)។ អំបិលោេ

ជ្មួេនឹ្ងរន្្ទឹកមែលកខវក់អាចបន្្ុសទ្ទឹកនៅក្នុងនោរះ នហើេោំមកនូ្វជីវែិ 

និ្ងក្រះ្រ មែល្ីមុន្ជ្នសចកតែីវោិសអន្តែរាេ និ្ងនសចកតែីស្ាប់។ នៅន្ល

មែលក្រះនកបៀបន្ៀបកូន្របស់កទង់នៅនឹ្ងអំបិល គលឺក្រះអង្គចង់បនកងៀន្ែល់ 

្ួកនគថា នគាលបំណងរបស់កទង់ក្នុងការេក្ួកនគន្វើជ្រាសសតែថន្ក្រះគុណ

របស់កទង់ គលឺនែើម្ីឲ្យ្ួកនគក្ាេជ្ភា្ន ក់ង្រថន្ការជួេសន្ង្្គ រះែល់មនុ្ស្ស

ែថទ។ នគាលបំណងរបស់ក្រះក្នុងការនកជើសនរ ើសមនុ្ស្សមួេកករុម នៅចំនពារះ 

មនុ្ស្សទំាងអស់នៅនលើ្ិភ្នោកនន្រះ មិន្មមន្កគាន់្មែឲ្យកទង់អាចទទួល
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េក្ួកនគថាជ្កូន្កបរុសកូន្ស្សីរបស់ក្រះអង្គបុ៉ន ណ្ រះនទ បុ៉មន្តែគលឺនែើម្ីឲ្យ្ិភ្

នោកទំាងមូលទទួលបាន្ក្រះគុណមែលោំមកនូ្វនសចកតែីសន្ង្្គ រះតាមរេៈ 

្ួកនគផងមែរ។ នៅន្លក្រះនកជើសនរ ើសនោកអ័កបាហាំ គលឺមិន្មមន្កគាន់្មែ

ន្វើជ្មិែតែសម្ញ់ែ៏្ិនសសរបស់ក្រះបុ៉ន ណ្ រះនទ បុ៉មន្តែសំរាប់ន្វើជ្ប ត្ែ ញ

ថន្អែ្ថកបនោជន៍្ោ៉ង្ិនសស មែលក្រះជ្មចា ស់ស្វក្រះទ័េនឹ្ងកបទាន្ែល់

មនុ្ស្សកគប់ទំាងសាសន៍្។

 ្ិភ្នោកកែរូវការភ័សតែុតាងថន្កគិសតែសាសោែ៏្ិែកបាកែ។ ជ្ែិ្ុល

ថន្អំន ើ្បាបកំ្ុងមែន្វើការនៅក្នុងនបរះែូងថន្សង្គមមនុ្ស្សជ្ែិ។ ទីកករុងែូច្ំ

ទំាងឡាេកំ្ុងឈាន្ចូលនៅក្នុងអំន ើ្បាបនិ្ងភា្្ុករលួេខាងសីល្ម៌។ 



ការ្រនសា្រទឹក-ទំព័រ-265-

្ិភ្នោកទំាងមូលនពារន្ញនោេជំងលឺែមកា ែ់ ការឈលឺចាប់ និ្ងអំន ើ្ ទុចចារែិ។ 

មិន្ថានៅទីជិែឬទីឆ្ងៃ េនទ មន្មនុ្ស្សជ្នកចើន្ កំ្ុងឋិែក្នុងភា្កកីកក និ្ង 

ទុក្ខក្រួេ នោេែក់ជ្ប់ជ្មួេនូ្វអារម្ណ៍ថាខ្ួន្ហាក់ែូចជ្កំ្ុងមន្បាប 

និ្ងកែរូវវោិសកបសិន្នបើគ្ាន្ឥទ្ិ្លថន្នសចកតែីសន្ង្្គ រះផសាេមកែល់្ួកនគ

នទនោរះ។ ែំណឹងល្អថន្នសចកតែី្ិែកែរូវបាន្រកសាទុកនៅ្ីមុខ្ួកនគ បុ៉មន្តែ ្ួក

នគកែរូវវោិសនោេសារកគិសតែបរស័ិទខ្រះខកខាន្មិន្បាន្ន្វើជ្គំរលូ្អ មែលគួរ 

មែ ជ្អ្នកជួេសន្ង្្គ រះជីវែិ ផ្ុេនៅវញិមបរជ្ជួេឲ្យកែរូវស្ាប់នៅវញិ។ ្ួក

នគរ ំ្ ឹងចង់បាន្ទឹកបរសុិទ្េកមក្ិសា បុ៉មន្តែមបរជ្បាន្ទឹកមែលមន្រសជ្ែិ

លវីង នោេសារមែរន្្ទឹកមន្ជ្ែិ្ុលនៅវញិ ខណៈមែលរន្្ទឹកនោរះគួរមែ

ជ្អណតែូ ងទឹក មែលបងហាូរនចញជ្ជីវែិអស់កល្។

 អំបិលកែរូវមែរោេចូលជ្មួេនឹ្ងកែីសាច់មែលកែរូវកបឡាក់ វាកែរូវ 

មែកជ្បចូល និ្ងរោេខ្ួន្ចូលនៅក្នុងសាច់នោរះនែើម្ីឲ្យកែីសាច់នោរះអាច

ទុកបាន្េូរ។ ែូនច្នរះ អំ្ចថន្នសចកតែីសន្ង្្គ រះនៅក្នុងែំណឹងល្អនឹ្ងចូលនៅ

ែល់មនុ្ស្សកគប់គា្ន តាមរេៈទំោក់ទំន្ងផ្្ល់ខ្ួន្ និ្ងការចងមិែតែភា្ ោ៉ង 

ែូនចា្ន រះមែរ។ មនុ្ស្សមិន្មមន្បាន្សន្ង្្គ រះជ្កករុមនោរះនទ បុ៉មន្តែនោេសារជំនន្ឿ

ផ្្ល់ខ្ួន្ជ្បុគ្គលវញិ។ ឥទ្ិ្លផ្្ល់ខ្ួន្មន្អំ្ចខំ្ាង្ស់។ ឥទ្ិ្ល

នន្រះកែរូវមែន្វើការជ្មួេនឹ្ងឥទ្ិ្លរបស់ក្រះកគិសតែ នែើម្ីនលើកែនមកាើងនៅទី

្មែលក្រះកគិសតែនលើកែនមកាើង នែើម្ីបន ច្ា ញនូ្វនគាលការកែឹមកែរូវ  និ្ងនែើម្ី

ន្វើឲ្យ្ិភ្នោកមែល្ុករលួេនន្រះមន្ការរកីចនកមើន្។ ឥទ្ិ្លនន្រះកែរូវមែ

ផ្ស្វផសាេថាមន្មែក្រះកគិសតែបុ៉ន ណ្ រះ មែលអាចកបទាន្ក្រះគុណ ឲ្យបាន្។ 

ឥទ្ិ្លនន្រះកែរូវមែនលើកែនមកាើង និ្ងន្វើឲ្យជីវែិនិ្ងអែតែចរែិរបស់អ្នកែថទមន្

ភា្មផ្អមមលហាម នោេសារអំ្ចថន្គំរែ៏ូបរសុិទ្ មែលរបួរមួជ្មួេនឹ្ងនសចកតែី

ជំនន្ឿនិ្ងនសចកតែីស្សឡាញ់ែ៏នស្ារះកែង់។

ពពហស្បតិ៍-២៦ កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហយហរមា ជំពូក១
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ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កត អ្ក ណា កដល ផឹក ទឹក ខ្នុំ ឲ្យ ហោរះ នឹង មិន ហស្ក ហទៀត 

ហ�ើយ ទឹក កដល ខ្នុំ ឲ្យ នឹង ពត�្់រ ជា រន្ធ ទឹក ហៅ ក្នុង អ្ក ហោរះ កដល ផនុ្ ហ�ើង 

ដល់ ហៅ បាន ជពីវតិ អ្់ កល្ប ជានិចចា។  យ៉ាូោន ៤:១៤

 ពពរះអមាចា ្់បានព្រកា្ហៅកាន់រន្ធទឹកពនុលហៅទពីពករុងហយរ ពីខូរ កដល 

មានរហូតមកដល់្ព្ថ្ងៃហនរះថា «អញបាន កក ទឹកហនរះ ឲ្យបានល្អ ហ�ើងវញិហហើយ 

ពពីហនរះហៅមនុខនឹងគ្មា នអ្ពីសាលា ្់រឬឥតផល ហោយហពពារះទឹកហនរះ ហទៀតហ�ើយ»។ 

រន្ធទឹកកដលមានជាតិពនុល តំណាងឲ្យមននុ្្សកដលបានក្រកហចញពពីពពរះ។ 

បា្រ មិនពគ្ន់កត្ិរទផលាូវពពីពពរះ្រ៉ានុហណាណ រះហទ ្រ៉ានុកនតេ វ្ំរផ្លា ញពពលឹងរ្រ្់មននុ្្ស 

ទំាងស្រុង ទំាងហ្ចកតេពីពបាថ្ា និងទំាង្មត្ថភាពហដើម្បពីស្ាល់ពទង់។ តាមរយៈ 

បា្រ ្រ ពីរាង្ក្នុងខលាួនរ្រ្់មននុ្្សពតរូវបានខូចខាតទំាងស្រុង គំនិតក្ររជាគិត 

ក្នុង ផលាូវខនុ្ ការពិចារណាពតរូវពនុករលួយ កមាលា ំងកាយរ្រ្់មននុ្្សពតរូវចនុរះហខសាយ។ 

ហនរះហហើយជាលទ្ធផលថនអវតតេមានរ្រ្់សា្ោដ៏ពិតកដលោំមកនូវភាព្ររ ិ្ នុទ្ធ

ដល់ចិតតេ។ អំណាចថនការផ្លា ្់កព្ររ្រ្់ពពរះមិនពតរូវបានហគោំយកមកកកកព្រ

អតតេចរតិហ�ើយ។ ចិតតេកដលបានចនុរះហខសាយ ហហើយខ្រះកមាលា ំងខាង ព្ីល្ម៌ហដើម្បពី

យកជ័យជម្រះ កព្រជាកខ្ក់និងទា្រហថាកហៅហហើយ។

 ចិតតេកដលបាន្ំអាតរចួហហើយ ហ្្ើឲ្យពគ្់រកផ្កថនជពីវតិផ្លា ្់្រតេូរទំាងអ្់។ 

ការផ្លា ្់្រតេូរអតតេចរតិគឺជាទពី្រោ្ល់ហៅកាន់ពិភពហោកថា មានពពរះពគិ្តេគង់ 

ហៅទពីហនរះ។ ពពរះវញិ្្ញ ណរ្រ្់ពពរះ្រហង្កើតជពីវតិ្មាពីហៅក្នុងរាងកាយរ្រ្់មននុ្្ស

ោំគំនិតនិងហ្ចកតេពីពបាថ្ាឲ្យសាតេ ្់រ្រោ្្់រតាមពពរះហឫទ័យថនពពរះពគិ្តេ ហហើយ

កផ្កខាងក្នុងរ្រ្់មននុ្្សពតរូវបាន្រហង្កើតហ�ើងវញិជា្មាពីហៅក្នុងរ្ូរអង្រ្រ្់ពពរះ។ 

្រនុរ្ោរ ពីកដលទន់ហខសាយ និងខនុ្្្ងទំាងឡាយ្រោហា ញដល់ពិភពហោកថា 

អំណាចថនពពរះគនុណដ៏ហពបា្ហោរះអាច្រណាតេ លឲ្យអតតេចរតិមិនល្អកាលា យហៅ  

ជាមានភាព្មរម្យ និង្រហង្កើតផលកផលាយ៉ាងល្អថពកកលងបាន។

 ចិតតេកដលទទួលពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះ មិនកមនដូចជាស្រះទឹកកដលពតរូវ

ហួតកហងហៅវញិហោរះហទ ក៏មិនដូចជាអាងទឹកកដលពតរូវក្រកធ្លា យកដរ។ ចិតតេ 

ហោរះដូចជារន្ធទឹកហៅហលើភ្ំ កដលមានទឹកដ៏ពតជាក់បាចសាចហចញ ពពីផំ្្ង្មា 

មួយហៅផំ្្ង្មាមួយ មិនហចរះរ ពីង្ងៃួត ចកម្អតដល់អ្កកដលហហវហត់ អ្កហស្កឃ្លា ន 

និងអ្កកដលមាន្រន្នុក្ងៃន់ឲ្យមានភាពស្្់សសាយហ�ើងវញិ។ ចិតតេហោរះ ដូច 

ជាទហនលាកដលហូរមិនោច់ រហូតដល់ទឹកកដលផតេល់ជពីវតិបានរ ពីករាលោលដល់



ការ្រនសា្រទឹក-ទំព័រ-267-

មននុ្្សទំាងអ្់ហៅហលើកផនដពី ហៅហពលកដលទឹកហោរះហូរកាន់កតហពរៅហៅៗ 

ទូោយហៅៗ។ កខ្សទឹកកដលហូរហៅតាមផលាូវរ្រ្់វ ្រន្សល់ទនុកនូវ្មមាជាតិដ៏

ស្្់្ំរពពងនិងហពារហពញហៅហោយកផលាផ្្ក ។ វលហ ម្ា ហៅតាមពចំាងរ្រ្់វ 

មាន ពណ៌ហខៀវស្ោត់ ហដើមហ�ើមានពណ៌ថ្រតងខចាពី ផ្្ក រ ពីកកាន់កត្្នុ្ ស្ាយ។ 

ហៅរដូវហរៅតេ  កផនដពីកព្រជាហពកៀមហពការះហួតកហងហោយសារកហ ត្េ ថ្ងៃ ្រ៉ានុកនតេហៅតាម  

មាត់ទហនលា ហគ្ហង្កតហ�ើញមានរនុក្ខជាតិ និងវលហ ម្ា ហខៀវស្ោត់វញិ។

 ចំកណកឯកូនរ្រ្់ពពរះពិតពបាកដ ក៏យ៉ាងដូហច្ារះកដរ។ សា្ោរ្រ្់

ពពរះពគិ្តេ្រោហា ញខលាួនឯងថាជាហគ្លការដ៏ហកលាៀវកាលា និងទូលំទូោយ ជាថាមពល 

ខាងពពលឹងវញិ្្ញ ណកដលមានជពីវតិរ្់ហៅនិងកដលហ្្ើការ។ ហៅហពលអ្កណា

ម្ាក់ហ្រើកចិតតេទទួលឥទ្ធិពលថនហ្ចកតេពីពិត និងហ្ចកតេពីស្ឡាញ់ពពីឋាន្ួគ៌ 

ហគ្លការទំាងហនរះនឹងហូរសាជា្មាពី ដូចជាកខ្សទឹកហៅតាមវលខសាច់កដលកំពនុង 

កត្ងៃួតហួតកហង និងហពកៀម្្ិត ្រហង្កើតឲ្យមានកផលាផ្្ក ហ�ើង។

 អ្កកដលបាន្មា្អ តនិង្រន្សនុទ្ធ ហោយសារចំហណរះដឹងពពីហ្ចកតេពីពិត

ថនពពរះគម្ពីរនឹងចូលរមួហោយ ន្ុទ្ធចិតតេហៅក្នុងកិចចាការជួយ្ហ្ោ្រះមននុ្្ស។ 

ពួកហគនឹងកាលា យហៅជាអ្កជួយ្ហ្ោ្រះជពីវតិមននុ្្សម្ាក់ហហើយម្ាក់ហទៀត។ 

ហហើយហៅហពលកដលពួកហគទទួលទានទឹកថនពពរះគនុណ និងចំហណរះដឹងកដល

ហូរហចញពពីរន្ធទឹកកដលមិនហចរះរ ពីង្ងៃួតហរៀងរាល់ថ្ងៃ ពួកហគនឹងរកហ�ើញថា ចិតតេ

រ្រ្់ពួកហគបានហពញហូរហហៀរហោយពពរះវញិ្្ញ ណថនពពរះរ្រ្់ពួកហគ ហហើយ

តាមរយៈកិចចាការកដលមិនអាតាមា និយមរ្រ្់ពួកហគ មននុ្្សជាហពចើនបានទទួល

អត្ថព្រហយជន៍ខាងរាងកាយ ពបាជ្ា និងពពលឹងវញិ្្ញ ណ។ អ្កហហវហត់នឹង

មានកមាលា ំងពលំហ�ើងវញិ អ្ក�ឺនឹងមាន ន្ុខភាពល្អជា្មាពី ហហើយ អ្កកដលមាន  

្រន្នុកថនអំហពើបា្រ នឹងពតរូវបានជួយ្ពមាល។ ហៅឯទពីជន្រទោច់ស្យល 

ពាក្យអរគនុណបាន្រនលាឺហចញពពី្រ្ូររមាត់រ្រ្់មននុ្្ស ចិតតេរ្រ្់ហគបានោកក្ររ

ហចញពពីការ្រហពមើអំហពើបា្រ មកឯហ្ចកតេពី ន្ុចរតិវញិ។

 «ចូរឲ្យហៅហគ ហោរះនឹងបានឲ្យមកអ្កកដរ»។ ដ្បិតពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះ 

គឺជា «កបាលទឹកកដលហសសាច្ួនចបារ ជាអណតេូ ង មានទឹករ្់ ជាហពជារះទឹក 

ហូរ មកពពីភ្ំលបាណូន» (លូកា ៦:៣៨; ្រទចហពមៀងសា�ូម៉ាូន ៤:១៥)៕
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ហោរាននហ្ចកតេតី្ុខសានតេ-ទំព័រ-269-

១៩

ហោរានៃហេចក្តីេខុសាៃ្

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទពី២ ជំពូក ៤

សុក្រ-២៧ ្រ្រ្កដា    អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាន្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឱ ពពរះហេហូវ៉ា ហអើេ ទូល្រង្ំ ដឹង ថា ផ្ូវ រ្រ្់ មនុ្្ស មិន 

ហ្្ច ហៅ ខ្ួន ហគ ហទ ហហើេ ដដល ដំរង់ ជំោន រ្រ្់ ខ្ួន ហោរះ ក៏ មិន ហ្្ច ហៅ 

មនុ្្ស ដដល ហដើរ ដដរ។ ហេហរមា ១០:២៣

 កិច្ចការជាហោរារ្រ្់ហោកហអលតីហ្ មានកដន្ងខ្រះខុ្ពតីកិច្ចការរ្រ្់

ហោកហអលតីយ៉ាជាខំ្្ង។ ពពរះបានព្រទានសារននការហថាកោ លហទា្ និងការជំនំុ

ជពមរះដល់ហោកហអលតីយ៉ា។សាររ្រ្់ហោកជា្ំហេងននការ្តេតី្រហោទោ ្ ដដល 

គ្មា នការភ័េខ្្ច គឺការអំពាវោវឲ្យហ្តេចនិងព្រជារាស្តេដ្ររហចញពតីផ្ូវអាពកក់

រ្រ្់ពួកហគ។ ចំដែកឯកិច្ចការរ្រ្់ហោកហអលតីហ្វញិគឺជាហ្រ្កកមមាដដល

ព្រក្រហោេហ្ចកតេតី្ុខសានតេ កិច្ចការរ្រ្់ហោកគឺព្រូវសាថា ្រោនិងពពងឹងកិច្ច

ការដដលហោកហអលតីយ៉ាបានចា្់រហផតេើម ហដើម្តី្រហពងៀនដល់មនុ្្សអំពតីមាគ្៌ា  

រ្រ្់ពពរះជាមា្ច ្់។ ពពរះគម្តីរពែ៌ា ោអំពតីគ្្់ថាជាការចូលហៅក្ុងទំោក់ទំនង

ហោេផ្ទោ ល់ជាមួេនឹងមនុ្្ស ដដលហុ៊ំព័ទ្ធហោេកូនៗ   រ្រ្់ពួកហោរា ហោេ 

ោំមកជាមួេនូវការអសា្ច រ្យ កិច្ចការននការពយាបាលនិងកតេតីអំែររ្រ្់ហោក។

 ហោកហអលតីហ្ជាមនុ្្សដដលមានវញិ្ញា ែ្្ូ្្ូរ្ និង្្រ្ុរ្ 

្រ៉ាុដនតេ ហោកក៏អាច្រង្ហា ញពតីភាពខំ្្ងក្ារ្រ្់ហោកផងដដរ ហោេកិច្ចការរ្រ្់

ហោកហៅក្ុងដំហែើ រហៅកាន់ហ្រ្ដអល ហពលពួកេុវជនដដលហចញពតីទតី 

ពករុងមកបានហ ើ្ចចំអកឲ្យហោក។ ពួកេុវជនទំាងហោរះបានឮពតីការហេើង



ទំព័រ-270- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហៅឋាន្ួគ៌ារ្រ្់ហោកហអលតីយ៉ា  ហហើេពួកហគបានេកពពឹ្តេិការែ៍ដ៏ឧ្តេម

ហនរះមកហ្វើជាហរឿងហលងហ ើ្ចរ្រ្់ពួកហគហោេនិយេហៅហោកហអលតីហ្ថា 

«អាទំដពកហអើេ ចូរហេើងហៅចុរះ អាទំដពកហអើេ ចូរហេើងហៅចុរះ»។ ហោកក៏

ដ្ររហមើលមកឯ្ំហេងចំអកហមើលង្េហោរះ ហហើេោក់្រណាតេ សាដល់វ 

ហោេនូវពពរះោមពពរះហេហូវ៉ា។ ការជំនំុជពមរះដ៏គួរឲ្យរន្ធ្់ហនរះគឺមកពតីពពរះ។   

«្សា្់រដ្មានខ្្ឃមាុំញតីពតីរហចញពតីនពពមក ដហកហកមាងទំាងហោរះ អ្់ដ្ ្ ិ្រ 

ពតីរោក់ហៅ» (ពងសាវតារក្សព្ទតី២ ២:២៣, ២៤)។

 ព្រ្ិនហ្រើហោកហអលតីហ្្រហណាតេ េឲ្យការចំអកហមើលង្េហនរះហចរះ

ដ្្រនតេហោេមិនបានេកចិ្តេទុកោក់ ពួកពករុមជនពាលនឹងហៅដ្្រនតេហ ើ្ច

ចំអកនិងហមើលង្េដល់ហោកជាមិនខ្ន ហហើេហ្រ្កកមមាននការ្រហពងៀន

និងការ្ហ្ង្្រះរ្រ្់ហោកហៅក្ុងហពលដដលនគរទំាងមូលព្រូវវោិ្ហនរះ 

ក៏ នឹង  ព្រូវ្ររាជ័េដដរ។ ការ្រង្ហា ញពតីភាព្ងៃន់្ងៃរដ៏រន្ធ្់ហនរះ លមាមពគ្់រពគ្ន់ហដើម្តី

ឲ្យមនុ្្សហគ្រពដល់ហោកអ្់មួេជតីវ ិ្ រ្រ្់ហោក។ ហោកបានហ្វើដំហែើ រ

ហចញចូលតាមទាវ រពករុងហ្រ្ដអល ហហើេឆ្ងហៅមក កា្់ទឹកដតីហោរះ ពតីទតីពករុង 

មួេហៅទតីពករុងមួេ ពតីទតីព្រជំុជនមួេ ហៅទតីព្រជំុជនមួេ កា្់ហវូងមនុ្្សពាល 

មនុ្្សហោរហៅ ពួកេុវជនខិលខូច ជាញឹកញា្់រ អ្់ហពល ោ្ិ្រឆំ្្ ្រ៉ាុដនតេ 

គ្មា នអ្កណាហ ើ្ចចំអកឲ្យហោកឬ ហមើល្សាលដល់គុែ្ម្្តេិរ្រ្់ហោក 

ជាហោរាននពពរះដ៏ខ្្់្ំរផុ្ហេើេ។ ហទារះ្រតី ជា ហ្ចកតេតី ្ ្រ្ុរ្ក៏មានពពំដដន 

រ្រ្់វដដរ។ ភាពមឺុងមា៉ា ្់ដ៏រងឹមំាព្រូវរកសានូវអំណាចពគ្់រពគង ហ្រើពំុហោរះហទ

មនុ្្សជាហពចើននឹងហ ើ្ចចំអកនិងព្រមា្ហមើលង្េជាមិនខ្ន។ អវតីដដល ហគ 

ហៅថាភាពទន់ភ្ន់ ការល្ួងលួងហោម និងការ្រដែតេ ្្រហណាតេ េដដល ឳពុក 

មាតេ េ ឬអាណាពយាបាលដ្ងហព្រើជាមួេនឹងពួកេុវជន គឺជាអំហពើដ៏អាពកក់ 

្ំរផុ្មួេ ដដលនឹងហកើ្ហេើងដល់ពួកហគ។ ហៅតាមពគរួសារនតីមួេៗ ភាពមឺុង មា៉ា ្់ 

ការ្ហពមចចិ្តេ ្ពមរូវការជាវជិ្ជមាន គឺជាហ្ចកតេតីព្រូវការចំាបាច់។
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សៅរ៍-២៨ ្រ្រ្កដា    អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាន្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ដូហច្រះ ចូរ ឲ្យ ពន្ឺ រ្រ្់ អ្ក រាល់ គ្្ បាន ភ្ឺ ហៅ មុខ 

មនុ្្ស ហោក យ៉ាង ហោរះ ដដរ ហដើម្តី ឲ្យ ហគ ហឃើញ ការ ល្អ ដដល អ្ក រាល់ គ្្ 

ព្រពពឹ្តេ រចួ ្ រហ ើ្រដំហកើង ដល់ ពពរះវរ្ិរតា នន អ្ក រាល់ គ្្  ដដល គង់ ហៅ 

សាថា ន្ួគ៌ា។  មា៉ា ថាេ ៥:១៦

 ការហចរះហគ្រពចា្់ទំុគឺជាពពរះគុែ ដដលមនុ្្សពគ្់រគ្្គួរដ្េក

មកអនុវ្តេក្ុងជតីវ ិ្ ឲ្យបានខ្្ជ ្់រខ្ជួន ចំដែកឯពួកេុវជនបានហមើលង្េដល់

ហោកហអលតីហ្ទំាងហោរះពំុមានចំែុចហនរះហទ។ កុមារពគ្់ររ្ូរព្រូវដ្បានទទួល

ការ្រង្ហា ្់្រហពងៀនឲ្យហចរះហគ្រពដល់ពពរះ។ ពួកហគមិនព្រូវនិយេពតីពពរះោម 

រ្រ្់ពទង់ហលងហ ើ្ចឥ្ព្រហយជន៍ហទ។ ហៅហពលដដលពួកហគនិយេយ៉ាង

ដូហច្ារះពួកហទវតានឹងខទោ្់រមុខដ្ររហចញពតីពួកហគ។ ហេើងក៏អាចធ្្ក់ចុរះនិងមាន

បា្រហោេសារពាក្យ្មតេតីដដលហចញពតី្រ្ូររមា្់ហេើងមកបានដដរ!

 ហគគួរដ្្រង្ហា ញការហគ្រពដល់អ្ក្ំណាងរ្រ្់ពពរះ ដល់ពគរូគង្វ ល 

ពគរូ្រហពងៀន និង ដល់ឳពុកមាតេ េទំាងឡាេ ដដលពពរះបានអហ ្្ជ ើញឲ្យនិយេ

និងព្រពពឹ្តេជំនួ្ពទង់។ ពគ្ន់ដ្ហេើងហគ្រពដល់ពួកហោកទំាងហោរះ មានន័េ

ថាហេើងក៏បានហលើក្ហមកោើងដល់ពពរះផងដដរ។

 ការគួរ្មក៏ជាពពរះគុែមួេននពពរះវញិ្ញា ែ ដដលមនុ្្សទំាងអ្់ព្រូវ

ដ្្ំរផុ្ផងដដរ។ការហនរះជាអំណាចមួេដដលអាច្រនទោន់និ្្ស័េចិ្តេរងឹរូ្

និងហពគ្្ពគ្្រ្រ្់មនុ្្សបាន។ អ្កដដលអរះអាងថាជាអ្កហដើរតាមពពរះពគិ្តេ 

្រ៉ាុដនតេហៅហពលជាមួេគ្្ហោរះដ្ររជាមានចិ្តេហពគ្្ពគ្្ អ្្រ្ុរ្ និងមិន 

ហចរះ គួរ្ម អ្កហោរះមិនទាន់បានហរៀន្ូព្ពតីពពរះហេ្ូ៊វហទ។ មិនព្រូវឲ្យអ្ក

ណា្ង្ស័េអំពតីភាពហសាមា រះព្ង់រ្រ្់ពួកហគហេើេ ក៏មិនព្រូវឲ្យអ្កណាហចាទ

្ួរពតីភាពពិ្ព្ង់រ្រ្់ពួកហគដដរ ្រ៉ាុដនតេ ភាពហសាមា រះព្ង់និង ភាពពិ្ព្ង់នឹង 

មិនអាចេកហៅទូទា្់នឹងការខវរះហ្ចកតេតី្្រ្ុរ្និងការគួរ្មបានហេើេ។ 

 វញិ្ញា ែននហ្ចកតេតី្្រ្ុរ្ដដលហ្វើឲ្យហោកហអលតីហ្អាចហព្រើឥទ្ធិពល
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ដ៏មានអំណាចហៅក្ុងជតីវ ិ្ រ្រ្់ព្រជារាស្តេអុតី្សាដអលជាហពចើនហោរះ ហឃើញ

មានហៅក្ុងទំោក់ទំនងរ្រ្់ហោកជាមួេនឹងស្តេតីហៅភូមិ្ូ៊ដែម។ ហៅក្ុង

ការស្ាក់ហៅជា្រហណាតេ រះអា្ន្ និងក្ុងការហ្វើដំហែើ រហៅមកជំុវញិនគរ «មាន 

កាលមួេន្ងៃហទៀ្ ហអលតីហ្បានហដើរហៅឯពករុង្ូ៊ដែម រ តីឯហៅទតីហោរះ មាន 

ស្តេតីអ្ក្ំម្ាក់ ោងបានោ្់ហោកឲ្យហៅពិសាបាេ រចួមក ហវោណា ដដល 

ហោកហៅតាមទតីហោរះ ហោកដ្ងដ្ចូលហៅពិសាបាេហៅផទោរះោង»។ ស្តេតី

ដដលជាមា្ច ្់ផទោរះហនរះដឹងថាហោកហអលតីហ្ «ជាអ្ក្ររ ិ្ ុទ្ធរ្រ្់ពពរះ» ហហើេ

ោងបានពិភាកសាជាមួេនឹង្រតេតីោងថា «្ូមឲ្យហេើងហ្វើ្រនទោ្់រមួេ្ូច ហៅហលើ 

ជញ្្ជ ំង ពពមទំាងោក់ដពគ ្ុ ហៅអតី និងហជើងហទៀន ្ពមា្់រហោកផង ដូហច្រះ 

កាលណាហោកមកផទោរះហេើង ហោរះនឹងហៅក្ុង្រនទោ្់រហោរះ»។ ហោកហអលតីហ្

ដ្ងដ្មកកាន់កដន្ង្ពមាកហនរះជាញឹកញា្់រ ហោេការអរគុែចំហពារះកដន្ង

ដ៏ហ្ងៃៀមសាងៃ ្់ហនរះ។ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះពទង់ពំុទាន់បានហឆ្ើេ្្រហៅនឹងហ្ចកតេតី្្រ្ុរ្

រ្រ្់ស្តេតីហនរះហៅហេើេហទ។ ពគរួសាររ្រ្់ោងមិនមានកូនហទ។ ហហើេ្រោទោ ្់រ 

មក ពពរះពទង់ក៏បានព្រទានរង្វ ន់ជាកូនព្ររុ្មួេ ដល់ភាពរួ្ រាេរាក់ទាក់ 

រ្រ្់ោង។

 ជាហពចើនឆំ្្បានកន្ងផុ្ហៅ។ កូនព្ររុ្ហោរះក៏ចហពមើនវេ័្ំហេើង 

អាចហចញហៅឯដ្្ជាមួេពួកអ្កពចរូ្បានហហើេ។ ន្ងៃមួេកូនហោរះក៏ធ្្ក់

ខ្ួនឈឺហោេកហ ត្េ ន្ងៃ «ហោរះវ្្អូញពបា្់រឪពុកថា ខ្ុំឈឺកបាល ខ្ុំឈឺកបាល 

ណា្់»។ ឳពុកក៏្រង្្្់រឲ្យអ្ក្រហពមើ្រតីកូនេកហៅឲ្យមាតេ េរ្រ្់វ «ហហើេវ 

អង្ុេហលើហ្្មាតេ េ រហូ្ដល់ន្ងៃព្ង់ រចួស្ា្់រហៅ។ មាតេ េក៏ហេើងហៅោក់វ 

ហផតេកហៅហលើដំហែកននអ្ក្ំែពវរ្រ្់ពពរះ ហហើេ្ិរទទាវ ររចួក៏ហចញហៅ»។ 

ហៅ ក្ុង កតេតីកងវល់រ្រ្់ោង ស្តេតីននភូមិ្ូ៊ដែមហនរះបានតំាងចិ្តេហចញហៅរក 

ជំនួេ ពតីហោកហអលតីហ្។ ហពលហោរះហោកហោរាហៅភ្ំហកើដមល ហហើេស្តេតីដដល 

មានទំាងអ្ក្រហពមើហៅជាមួេផងហោរះបានហចញដំហែើ រហៅយ៉ាងព្រញា្់រ 

្ំរផុ្។ «កាលអ្ក្ំែពវរ្រ្់ពពរះបានហឃើញោងមកពតីចមាងៃ េ ហោរះ ហោក   
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្រង្្្់រ ហៅ  ហកោ្ុតី ជាអ្ក្រហពមើថា ន៎ុរះន៏ស្តេតី្្រុក្ូ៊ដែម ចូររ្់ហៅទទួល 

ហហើេ ្ ួរថា ហ ើ្អ្ក្ុខ្្របាេជាហទឬ ហ ើ្្រតេតីរ្រ្់អ្កជាហទឬ ហហើេកូន 

រ្រ្់អ្ក ជាឬហទ»។ អ្ក្រហពមើក៏ហ្វើតាម្រង្្្់ររ្រ្់ហោក ្រ៉ាុដនតេ ទាល់ដ្ បាន 

មកដល់ ហោកហអលតីហ្ហទើ្រមាតេ េដដលមានទុក្ខកងវល់ហនរះហរៀ្ររា្់រពបា្់រពតីកតេតី 

កងវល់រ្រ្់ ោង។ ហោេបានឮពតីការបា្់្រង់កូនជាទតី្្ឡាញ់រ្រ្់ោង 

ហោកហអលតីហ្ ្រង្្្់រហៅហកោ្ុតីថា «ចូរពកវ្់ចហងកោរះកាន់ដំ្រងរ្រ្់អញ

ហចញហៅ ហ្រើជួ្រ នឹងអ្កណាតាមផ្ូវ កំុឲ្យគំោ្់រហគហេើេ ហ្រើអ្កណា គំោ្់រ 

ដល់ឯង ក៏កំុឲ្យ គំោ្់រ្្រវញិដដរ ចូរហៅោក់ដំ្រងអញហៅហលើមុខកូនហោរះ

ហៅ»។ 

អាទិត្យ-២៩ ្រ្រ្កដា    អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាន្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ជា ពពរះ ដ៏ រ្់ ហៅ អញ បាន ស្ា្់រ ដ្ ហមើល អញ រ្់ ហៅ 

អ្់ កល្ ជានិច្ច ហរៀង រា្រ ្  ហៅ វញិ អញ ក៏ មាន កូន ហសា នន ហ្ចកតេតី ស្ា្់រ និង 

សាថា ន ឃំុ ពពលឹង មនុ្្ស ស្ា្់រ ដដរ។  វវិរែៈ ១:១៨

 ្រ៉ាុដនតេ មាតេ េម្ាក់ហនរះមិនពពមហេើេ ទាល់ដ្ហោកហអលតីហ្អហ ្្ជ ើញ

ហៅជាមួេនឹងោងដដរ។ ោងដ្្កអងវរករថា «ោងខ្ុំ្្្ហោេនូវពពរះ

ហេហូវ៉ាដ៏មានពពរះជនមារ្់ហៅ ហហើេហោេនូវពពលឹងហោកដ៏ហៅរ្់ដដរថា 

ោងខ្ុំមិនពពមោ្្ហចញពតីហោកហទ»។ «ដូហច្រះហោកក៏ហពកាកហេើងហៅតាម

ោងហៅ។ ឯហកោ្ុតីគ្្់ក៏ហៅមុន ហហើេោក់ដំ្រងហៅហលើមុខកូន ដ្គ្មា ន 

ឮ្ំហេង កូនក៏គ្មា នសាតេ ្់រអវតីដដរ ដូហច្រះ គ្្់វលិហៅជួ្រនឹងហអលតីហ្វញិ ជពមា្រ 

ថា កូនមិនបានភ្ាក់ហទ»។

 កាលពួកហគបានមកដល់ផទោរះហហើេ ហោកហអលតីហ្បានចូលហៅក្ុង

្រនទោ្់រដដលហគបានោក់្ពកូនហោរះ «ហោកចូលហៅ្ិរទទាវ រ មានដ្គ្្ ពតីរ 

ោក់ ហហើេក៏អ្ិសាឋា នដល់ពពរះហេហូវ៉ា រចួហោកហេើងហៅហពា្រហលើកូនហោរះ 

ោក់មា្់ហោកទល់នឹងមា្់វ ដភ្កទល់នឹងដភ្ក ហហើេនដហៅហលើនដដដរ ក៏ 
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្ន្ធឹងខ្ួនហលើវ រចួសាច់កូនហោរះក៏ហៅតេ ឧែហា ហេើង ហោរះហោក ហពកាក ហចញ 

ហៅហដើរចុរះហេើងហៅក្ុងផទោរះ រចួហេើងហៅ្ន្ធឹងខ្ួនហលើវហទៀ្ ហហើេ វ កណាតេ ្់  

៧ដង រចួហ្រើកដភ្កហេើង»។

 ហោកហអលតីហ្ហៅហកោ្ុតីមក្រង្្្់រថា ចូរហៅមាតេ េហកមាងហោរះ ឲ្យ 

មកជួ្រហោក «កាលោងបានចូលមកដល់ហហើេ ហោរះហោកពបា្់រថា ចូរហលើក 

្រតីកូនោងហេើង ោងក៏ចូលហៅផតេួលខ្ួន ពកា្រចុរះដល់ដតី ហៅហទៀ្រ ហជើងហោក 

រចួហលើកកូន្រតីហចញហៅ»។ 

 ជំហនឿដ៏រងឹមំា រ្រ្់ស្តេតីហោរះបានទទួលរង្វ ន់ដូច្ំរែង។ ពពរះពគិ្តេ 

ជាពពរះដដលព្រទានជតីវ ិ្  បានហ្វើឲ្យកូនព្ររុ្រ្រ្់ោងមានជតីវ ិ្ រ្់ហេើងវញិ។ 

ដូចគ្្ហនរះដដរ ពួកអ្កហសាមា រះព្ង់នឹងទទួលរង្វ ន់ ហៅហពលពពរះអង្ យង 

មកវញិ ហ្ចកតេតីស្ា្់របានបា្់្រង់ពទនិចរ្រ្់វហហើេ ហហើេផ្ូរទំាង ឡាេ 

ព្រូវបានហ្រើកហេើង ហោេសារការព្រកា្ដ៏មាន្ិរ តីល្អ។ ហពលហោរះពពរះអង្

នឹងព្រទានកូនៗននអ្ក្រហពមើរ្រ្់ពទង់ ដដលបានដ្រកគ្្ហោេហ្ចកតេតីស្ា្់រ

ហោរះ ឲ្យបានជួ្រគ្្ជា្មាតីហេើងវញិ។ «មានឮ្ូរ្ំហេងហៅរា៉ាមា៉ា  ជា្ូរ ទំនួញ 

និង្ូរេំយ៉ាងជូរច្់ គឺោងរា៉ា ដជលេំនឹងកូនោង  ហហើេមិនពពមកមសានតេ

ចិ្តេពតីដំហែើ រកូនហសារះ  ដ្ិ្វវោិ្បា្់ហហើេ  ពពរះហេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ

្រនទោូលដូហច្រះថា ចូរទ្់រ្ំហេងឯងមិនឲ្យេំ និងដភ្កឯង មិនឲ្យ ហូរ្្សាក់ហេើេ 

ដ្ិ្ពពរះហេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រនទោូលថា ការរ្រ្់ ឯងនឹង បានរង្វ ន់ជាពិ្ 

ហហើេវរាល់គ្្នឹងវលិមកពតី្្រុករ្រ្់ខ្មា ំង្ព្រូវវញិ  ពពរះ  ហេហូវ៉ាពទង់ក៏

មានពពរះ្រនទោូលថាមានហ្ចកតេតី្ង្ឹម្ពមា្់រចុង្ំរផុ្រ្រ្់ឯង កូនហៅឯង

នឹងវលិមកឯពពំដដនរ្រ្់ហគវញិ» (ហេហរមា ៣១:១៥-១៧)។

 ពពរះហេ្ូ៊វកមសានតេទុក្ខរ្រ្់ហេើង ហៅហពលមានមនុ្្សស្ា្់រហោេ 

សារននហ្ចកតេតី្ង្ឹមដ៏គ្មា នពពំដដន «អញនឹងហោរះហគ ឲ្យរចួពតីកណាតេ ្់រនដនន

ឋានឃំុពពលឹងមនុ្្សស្ា្់រក៏នឹងហោរះហគ ឲ្យរចួពតីហ្ចកតេតីស្ា្់រដដរ ឱហ្ច កតេតី 

ស្ា្់រហអើេ ទុក្ខហវទោរ្រ្់ឯងហៅឯណាឱឋានឃំុពពលឹងមនុ្្សស្ា្់រហអើេ 
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អំណាច្ំរផ្្ញរ្រ្់ឯង ហ ើ្ហៅឯណា?» (ហូហ្ ១៣:១៤)។ «អញជាពពរះ ដ៏ 

រ្់ហៅ អញបានស្ា្់រ ដ្ហមើល អញរ្់ហៅអ្់កល្ជានិច្ចហរៀងរា្រ្ហៅ

វញិ អញក៏មានកូនហសាននហ្ចកតេតីស្ា្់រ និងឋាន ឃំុពពលឹង មនុ្្សស្ា្់រដដរ» 

(វវិរែៈ ១:១៨)។ «ហពពារះពពរះអមា្ច ្់ពទង់នឹងយងចុរះពតីឋាន្ួគ៌ាមក ហោេ 

ដ្្ក្រង្្្់រមួេពពរះឱ្ឋា ទំាងមានឮ ្ ំហេង មោហទវតា និងដព្រ្រ្់ ពពរះ 

ផង ហោរះពួកស្ា្់រក្ុងពពរះពគិ្តេនឹងរ្់ហេើងវញិជាមុន្រង្អ្់ រចួហេើងរាល់គ្្ 

ដដលកំពុងដ្រ្់ហៅ ក៏នឹងបានហលើកហេើង ហៅក្ុងពពកជាមួេគ្្ទំាងអ្់ 

ហដើម្តីឲ្យបានជួ្រជំុនឹងពពរះអមា្ច ្់ហៅោអាកា្ យ៉ាងហោរះ ហេើងនឹងហៅជា

មួេនឹងពពរះអមា្ច ្់ជាដរា្រហៅ» (ដ្្សាេូនតីចទតី១ ៤:១៦, ១៧)។

 ហៅក្ុងការ្ំរហពញកិច្ចការរ្រ្់ហោកជាមួេនឹងមនុ្្ស ហោកហអលតីហ្

បានហព្រើកិច្ចការននការពយាបាលនិងការ្រហពងៀន ដូចជាពពរះអង្្ហ្ង្្រះបានហ្វើ

ជាគំរទុូកមកដូហច្ារះដដរ។ ហៅក្ុងកិច្ចការរ្រ្់ហោកទំាងមូល ហោកហអលតីហ្

បានខំព្ឹរងដព្រងពពងតីកនិងជំរញុសារៈ្ំខ្ន់ននការ្ិកសា ដដលដំហែើ រការ 

ហៅហោេសាោរ្រ្់ពួកហោរា យ៉ាងហសាមា រះព្ង់ មិនហចរះ ហនឿេហ្់  អ្់ 

រេៈហពលយ៉ាងេូរ។ ហៅក្ុងទិពវញ្ញា ែរ្រ្់ពពរះ ព្រសា្ន៍ ននការដែោំ 

រ្រ្់គ្្់ ដល់ការជួ្រព្រជំុពករុមេុវវេ័ដ៏ហសាមា រះព្ង់ ព្រូវបាន្រញ្្ជ ក់ហោេ

ការជំរញុហោេពពរះវញិ្ញា ែ្ររ ិ្ ុទ្ធ ហហើេមានភ្តេុតាង្រង្ហា ញយ៉ាងជាក់ចបា្់

ជាហពចើនហលើកហពចើនសា ដដលលមាមពគ្់រពគ្ន់នឹង្រញ្្ជ ក់ថាអំណាចពគ្់រពគង 

រ្រ្់ហោកគឺជាអ្ក្រហពមើននពពរះហេហូវ៉ា។

 មានពគ្មួេ ហពលដដលហោកបានហៅ្ួរ្ុខទុក្ខហៅឯសាោមួេ

ដដលហគបាន្រហងកោើ្ហេើងហៅគតីលកាល ហោកបានហ្វើឲ្យ្រ្ររពុលមួេថ្ាង

បានបា្់ជា្ិពុល។ «ហហើេមានអំែ្់ហៅក្ុង្្រុកហោរះ ឯពួក្ិ្្ស រ្រ្់ 

ពួកហោរា ហគអង្ុេចំហពារះមុខហោក ហហើេហោក្រង្្្់រអ្ក្រហពមើថា ចូរ ោក់  

ថ្ាងហ្វើ្រ្ររ ឲ្យពួក្ិ្្សហោរាទំាងហនរះហៅ មានម្ាក់ ហចញហៅ រក ្រដន្ឯទតីវល 

ក៏ហឃើញវល្ិនពព ហហើេហ្ររះដផ្ហពញ្្ក់អាវ វលិមកកា្់រជាកង់ៗ ោក់ចុរះហៅ 



ទំព័រ-276- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហោរាននហ្ចកតេតី្ុខសានតេ-ទំព័រ-277-

ក្ុង  ថ្ាង ដ្ិ្ហគមិនបានស្ាល់ដផ្ហោរះហទ រចួហគដួ្្រ្ររហោរះឲ្យពគ្់រគ្្្ររហិភាគ 

ដ្កាលហគកំពុងដ្្ររហិភាគ ហោរះក៏ដ្្កហេើងថា ឱអ្ក ្ ំែពវរ្រ្់ពពរះ 

ហអើេ ្រ្ររហនរះពុលហទ ហហើេហគ្ររហិភាគពំុបាន ដ្ហោក ពបា្់រថា ដូហច្រះ ចូរ 

េកហមសៅមកចុរះ រចួហោកក៏ចាក់ហៅក្ុងថ្ាង ហហើេ ពបា្់រ ថា ចូរដួ្ដចកឲ្យ 

ហគ្ររហិភាគហៅ ហោរះក៏គ្មា នជា្ិពុលហៅក្ុង្រ្ររហទៀ្ហេើេ»។ 

ច័ន្ទ-៣០ ្រ្រ្កដា    អំណាន ពពរះគម្តីរព្រចំាន្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ ពទង់ មាន ពពរះ្រនទោូល ថា ចូរ អ្ក រាល់ គ្្ ឲ្យ ហគ ្ររហិភាគ ហៅ 

ពួក ្ ិ្្ស ទូល ថា ហេើង ខ្ុំ មាន ដ្ នំ្័ុរង ៥ ដំុ និង ព ត្ី ២ ហទ ហលើក ដ្ ហេើង ខ្ុំ ហៅ 

ទិញ ហ្្ៀង អាោរ ហទៀ្ ្ំរា្់រ មនុ្្ស ទំាង ហនរះ វញិ។  លូកា ៩:១៣

 ហហើេហៅឯគតីលកាលហោរះដដរ កាលដដលមានអំែ្់ ហៅដផនដតីហៅ 

ហេើេ ហោកហអលតីហ្បានចដម្អ្មនុ្្សមួេរេោក់ហោេអំហណាេដដល 

«្ុររ្ម្ាក់េកមកពតី្្រុកបាលសា្ុតីោ គ្្់េកនំ្័ុរងហមសៅ ឱក២០ ដំុហ្វើ ពតី 

ផលដំ្ូរង និងកួរ្្រូវ្្្់»។ ហៅទតីហោរះមានមនុ្្សដដលព្រូវការចំែតី អាោរ

ជាខំ្្ងហៅជាមួេហោក។ ហៅហពលហគេក្ង្វ េហោរះមកដល់ ហោកក៏មាន 

ព្រសា្ន៍ហៅអ្ក្រហពមើថា «ចូរដចកឲ្យ្រណាតេ ជន្ររហិភាគហៅ។ អ្ក្រហពមើហោក 

្ួរថា ហ ើ្ហ្វើដូចហមតេចឲ្យខ្ុំោក់ដ្្រ៉ាុហែណរះឲ្យមនុ្្ស១០០ោក់ ្ររហិភាគបាន។ 

ដ្ហោក្រង្្្់រថា ចូរដចកឲ្យហគ្ររហិភាគហៅ ដ្ិ្ពពរះហេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ

្រនទោូលដូហច្រះថា ហគនឹង្ររហិភាគដឆ្អ្ ហហើេ នឹងហៅ មាន ្ ល់ផង ដូហច្រះ គ្្់ 

ក៏ ោក់ឲ្យហគ្ររហិភាគ ហហើេហគបានដឆ្អ្ រចួហៅមាន ្ ល់ ដូចជាពពរះហេហូវ៉ា

បានមានពពរះ្រនទោូលហហើេ»។

 ពពរះពគិ្តេពិ្ជាបានហ្វើហរឿងដ៏គួរឲ្យហ្ងៃើច្រហ ើ្រដមនដដលពពរះអង្

បានចដម្អ្មនុ្្សហោេការអសា្ច រ្យតាមរេៈអ្កោំសាររ្រ្់ពទង់! តំាងពតី 

ហពលហោរះមក ពពរះអមា្ច ្់ពពរះហេ្ូ៊វបានហ្វើការហដើម្តី្ំរហពញដល់ហ្ចកតេតីព្រូវ

ការរ្រ្់មនុ្្ស មតេងហហើេមតេងហទៀ្ ហទារះ្រតីជាមិនដមនហៅក្ុងលក្ខែៈគួរឲ្យ



ទំព័រ-278- ពួកហោរា និងហ្តេច

ក្់្ម្ាល់ និងដដលអាចហមើលហឃើញក៏ហោេ។ ព្រ្ិនហ្រើហេើងមានការេល់

ដឹងខ្ងពពលឹងវញិ្ញា ែកាន់ដ្ចបា្់ ហេើងពបាកដជា្ហងកោ្ដឹងអំពតីពពរះទ័េ

អាែិ្អា្ូររ្រ្់ពពរះចំហពារះមនុ្្សហោកខំ្្ង្រ៉ាុនណាមិនខ្ន។ 

 គឺជាពពរះគុែរ្រ្់ពពរះហហើេ ដដលហ្វើឲ្យអាោរមួេចំដែក្ូចអាច  

ចដម្អ្មនុ្្សជាហពចើនបានដឆ្អ្។ ពពរះហ្តេរ្រ្់ពពរះអាច្រហងកោើនឲ្យបានហពចើន

ជាងមុនរា្់ររេដង។ ពពរះអង្អាចោ្្ុរ្រ្់ពទង់ហៅទតីរហោសាថា នហចញពតី

ព្រភពរ្រ្់ពទង់។ ហោេេកពពរះហ្តេពទង់ហៅ្រ៉ារះ ពពរះអង្អាច ្រហងកោើន ចំដែក 

ដដល្ិច្ួច ហហើេហ្វើឲ្យមានពគ្់រពគ្ន់ ្ពមា្់រមនុ្្សទំាងអ្់។ គឺជាពពរះ

ហចសាតេ រ្រ្់ពទង់ដដល្រហងកោើននំ្ុ័រងនិង្្រូវហៅនឹងនដននកូនៗរ្រ្់ពួកហោរា។

 ហៅ្ម័េដដលពពរះហេ្ូ៊វ្ំរហពញពពរះរាជហ្រ្កកមមាហៅហលើដផនដតី 

កាលដដលពទង់្ដមតេងការអសា្ច រ្យ្្ហដៀងគ្្ហនរះ ក្ុងការចដម្អ្ហវូងមនុ្្ស 

ពួកអ្កមិនហជឿក៏បានគិ្ដូចជាពួកអ្កដដលហៅជាមួេនឹងហោរាជំោន់ហដើម

ហោរះដដរ។ អ្ក្រហពមើរ្រ្់ហោកហអលតីហ្និយេថា «ហ ើ្ខ្ុំអាចេក អាោរ 

ដ្្រ៉ាុហែណរះ ដចកជូនមនុ្្សដល់ហៅ១០០ោក់ពគ្ន់ឬ?» ហហើេហៅហពល   

ដដលពពរះហេ្ូ៊វបាន្រង្្្់រឲ្យពួក្ិ្្សរ្រ្់ពទង់ េកអាោរ ហៅដចកដល់  

ហវូងមនុ្្ស ពួកហគហឆ្ើេហេើងថា «ហេើងខ្ុំមានដ្នំ្័ុរងពបំាដំុ និងព ត្ី ពតីរ ហទ 

ហលើកដ្ហេើងខ្ុំហៅទិញហ្្ៀងអាោរហទៀ្ ្ពមា្់រ មនុ្្ស ទំាងហនរះ វញិ» 

(លូកា ៩:១៣)។ ហ ើ្អវតីហៅដដលហៅជាមួេនឹងមនុ្្សជាហពចើនដូហច្រះហោរះ?

 ហមហរៀនហនរះ្ំរា្់រកូនរ្រ្់ពពរះហៅពគ្់រជំោន់។ ហៅហពលពពរះអមា្ច ្់

ព្រទានកិច្ចការឲ្យហ្វើ ្ូមកំុឲ្យអ្កណាម្ាក់ឈ្់រ ហហើេ្ួររកហហ្ុផលនន

ការពតា្់្រង្្្់រ ឬក៏លទ្ធផលដដលនឹងហកើ្ហេើងពតីការសាតេ ្់រ្រង្្្់រហោរះឲ្យ

ហសារះ។ រ្រ្់ដដលហៅនឹងនដហមើលហៅោក់ដូចជា្ិច្ួច មិនអាច្ំរហពញ

តាមហ្ចកតេតីព្រូវការបានហេើេ ្រ៉ាុដនតេ ហៅក្ុងពពរះហ្តេរ្រ្់ពពរះ រ្រ្់ហោរះនឹង

ហកើនហេើងហលើ្ពតីហ្ចកតេតីព្រូវការហៅហទៀ្។  ពពរះអង្្ហ្ង្្រះ «ក៏ោក់ឲ្យហគ 

្ររហិភាគ ហហើេហគបានដឆ្អ្ រចួហៅមាន្ល់ ដូចជាពពរះហេហូវ៉ាបានមានពពរះ



ហោរាននហ្ចកតេតី្ុខសានតេ-ទំព័រ-279-

្រនទោូលហហើេ»។ 

 ហ្ចកតេតីព្រូវការដ៏្ំននពួកជំនំុោ្ម័េ្ពវន្ងៃហនរះគឺ ការដឹងចបា្់ពតី

អ្ថាន័េននទំោក់ទំនងរ្រ្់ពពរះ ហៅកាន់អ្កដដលពពរះអង្បានហោរះហោេពពរះ

រាជ្ុរពតារ្រ្់ពពរះអង្ និងការហ្វើឲ្យកិច្ចការរ្រ្់ពទង់ហៅហលើដផនដតីហបារះជំោន

ហៅមុខហោេហ្ចកតេតីជំហនឿដដល្ំជាងមុន។ ្ូមកំុឲ្យអ្កណាម្ាក់ចំណាេ

ហពលឥ្ព្រហយជន៍ហមើលង្េ្នធ្នដ៏្ិច្ួច ដដលហមើលហឃើញ នឹងដភ្ក 

ហនរះឲ្យហសារះ។ លក្ខែៈខ្ងហពៅោក់ដូចជាមិនអាចមានហជាគជ័េហេើេ 

្រ៉ាុដនតេថាមពលនិងការទុកចិ្តេពពរះ នឹង្រហងកោើន ដល់ព្រភព្នធ្ន ហោរះ។ ពពរះពទង់ 

នឹងហ្វើឲ្យដង្វ េ ននការដ្្ងអំែរពពរះគុែ និងអ្ិសាឋា ន ្ ំរា្់រ ពពរះពរ ដដល 

ថាវ េដល់ពពរះអង្ហកើនហេើងបាន ដូចដដលពទង់បានហ្វើ ឲ្យចំែតី អាោរ្ំរា្់រ

កូនៗរ្រ្់ពួកហោរា និងហវូងមនុ្្សដដល កំពុង ហហវហ្់ ហកើនហេើងយ៉ាង 

ដូហច្ារះដដរ៕



ទំព័រ-225- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហោកណាម៉ា ន់-ទំព័រ-281-

២០

លោកណាម៉ា ន់

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទពី២ ជំពូក ៥

អង្គារ-៣១ កក្កដា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរម ជំពូក៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អញ ហនរះ គឺ ពពរះហេហូវ៉ា អញ ្ ្ទង់ ចិតតេ អញ ក៏ ល្បង ល ហ្លើម 

ហ�ើម្បពី នឹង ្ ង �ល់ មនុ្្ស ទំាង អ្់ តាម ផលូវ ហគ ព្រពពឹតតេ ហហើេ តាម ផល ថន 

កិរយិា រ្រ្់ ហគ។ ហេហរម ១៧:១០

 «រ ពីឯណាម៉ា ន់ជាហមទ័ពរ្រ្់ហ្តេច្ុពីរ ពី ហោកជាអ្នកធំហៅចំហោរះ ហៅោវា េ 

ខលួន ក៏មនេ្ខ្្់ ហោេហពោរះពពរះហេហូវ៉ាបានហពបា្ឲ្យពួក្ុពីរ ពីមនជ័េ

ជម្នរះ ហោេសារហោក ហោកក៏ជាមនុ្្សខ្ល ំងពូកកក�រ កតហកើត ហរាគឃលង់»។

 ពពរះហៅហ្រនោោឌ់ ជាហ្តេចថនព្រហទ្្ុពីរ ពីបានចបាងំឈ្នរះកងទ័ព 

អុពីស្សាកអលហៅក្នុង្មរភូមិ ក�លបានហធវាើឲ្យហ្តេចអ័ោ្់រ្ុគត។ ចា្់រ តំាង 

ពពីហពលហោរះមក កងទ័ព្ុពីរ ពីបានទ្់រទល់នឹងកងទ័ពអុពីស្សាកអល ហោេ្រោ្ទ េ

ការោរពពំព្រទល់�៏រងឹមំ ហហើេហៅក្នុងចំហណាមការវេឆ្មក់រ្រ្់ពួកហគ ហគបាន

ចា្់រហក្មងស្ ព្ីម្ន ក់មកហធវាើជាហឈលើេ ហហើេ «ោងហោរះក៏្រហពមើព្រពន្ធ ណាម៉ា ន់»។ 

ជាទា្ករហៅឆ្ងៃ េពពីផ្ទរះរ្រ្់ោង អ្នក្រហពមើតូចហនរះជាទពី្រោ្ទ ល់រ្រ្់ពពរះ

ម្ន ក់ក�លគ្្ម នការភ័េខ្ល ច ក�លបាន្ហពមចតាមពពរះហឫទ័េរ្រ្់ពពរះក្នុង

ការកតងតំាងសា្ន៍អុពីស្សាកអលជារាស្ត្េ ពមំងរ្រ្់ពទង់ហោេមិន�ឹងខលួន។ 

ខណៈក�លោងបាន្រហពមើការហៅក្នុងផ្ទរះហៅោវា េក�លមិនហជឿពពរះ ហោរះ

ហ្ចកតេពីអាណិតអា្ូររ្រ្់ោងបានហងើ្រហ�ើងចំហោរះហៅោវា េរ្រ្់ោង 

ហហើេហោេនឹកហឃើញនូវការអសាចា រ្យថនការពយាបាលក�លហកើតហ�ើងតាមរេៈ 



ទំព័រ-282- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហោកហអលពីហ្ ោងបាន និយាេហៅ កាន់ ហៅោវា េស្ ព្ីោងថា «ឱហ្រើជាហោក 

ព្ររុ្ ជាហៅោវា េោងខ្ុំ បានហៅជាមួេនឹងហោរាក�លហៅពករុងសាម៉ា រ ពីហៅ 

ហអរះ ហោរះហោកនឹងហមើលហរាគឃលង់ហនរះឲ្យជាហៅ»។ ោងបាន�ឹងថាពពរះហចសាតេ  

រ្រ្់ពពរះថនឋាន្ួគ៌ គង់ហៅជាមួេ នឹងហោកហអលពីហ្ ហហើេោងហជឿថា

ហោកណាម៉ា ន់អាចជាពពីជំងឺឃលង់ ហោេសារអំណាចហនរះ។

 អាក្រ្បកិរយិារ្រ្់អ្នក្រហពមើស្ ព្ីហនរះ រហ្រៀ្រក�លោងបានត្ូ៊ពទំាពទហៅ 

ក្នុងផ្ទរះថនសា្ន៍�ថទ គឺជាទពី្រោ្ទ ល់្រង្ហា ញពពីការហវាឹកហវាឺនហៅឯផ្ទរះរ្រ្់ោង 

កាលពពីោងហៅតូច។ គ្្ម នការង្រអវាពីក�លធំ ជាងការង្រក�ល ពពរះបានផ្ទុកផ្តេ ក់ឲ្យ

មតា្ិរតាហ្រតេជ្ាចិតតេក្រកសានិង្រង្ហា ត់្រហពងៀន�ល់កូនៗហោរះហ�ើេ។ មតា្ិរតា 

ពតរូវកតចាក់ពគឹរះទមល ្់រ និងអតតេចរតិរ្រ្់កូនៗ។ គំរនិូងការ្រហពងៀនរ្រ្់ឪពុកមតេ េ

អាចជួេកូនរ្រ្់ពួកហគឲ្យ្ហពមចហជាគវ្ោអោគតបានហពចើន។ 

 មនពរហហើេមតា្ិរតាណា ក�លជពីវតិរ្រ្់ពួកហោក គឺជាការឆលុរះ

្រញ្ចា ំងពពីពពរះ�៏ពិតពបាក� ហ�ើម្បពីឲ្យហ្ចកតេពី្នយានិងពកឹត្យវន័ិេរ្រ្់ពពរះបាន

ផុ្ហ�ើង ហៅក្នុងការ�ឹងគុណនិងការហគ្រពថនកុមរ។ មតា្ិរតាក�ល មន

ភាពទន់ភលន់និងស្្ឡាញ់េុតតេិធម៌ និងហចរះពទំាពទនឹងការឈឺចា្់រ អាច្រហពងៀន

កូនរ្រ្់ខលួនឲ្យេល់អំពពីហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់ ហ្ចកតេពីេុតតេិធម៌និងការឈឺចា្់រ �៏ 

េូរអកងវាងរ្រ្់ពពរះ ហហើេអ្នកណាក�ល្រង្ហា ត់្រហពងៀនកូនខលួនឲ្យហចរះទុកចិតតេ 

ហគ្រព និងសាតេ ្់រ្រង្គា ្់រ�ល់មតា្ិរតា ក៏ហព្រៀ្រ�ូចជាបាន្រហពងៀនកូនឲ្យហចរះ

ទុកចិតតេ ហគ្រព និងសាតេ ្់រ្រង្គា ្់រ�ល់ពពរះវរ្ិរតាហៅឋាន្ួគ៌ក�រ។ មតា្ិរតា

ណាក�លកចកឲ្យកូននូវអំហណាេទានក្រ្រហនរះហព្រៀ្រ�ូចជាបានផតេល់ឲ្យហគ

នូវ្ម្បតតេិ�៏មនតថមលជាង្ម្បតតេិណាៗហៅពគ្់រ្ម័េកាលទំាងអ្់ គឺជា

្ម្បតតេិក�លឋិតហ្រអ្់កល្បជានិចចា។

 ហេើងមិន�ឹងថាពពរះនឹងពតា្់ហៅកូនរ្រ្់ហេើងឲ្យ្រហពមើការហៅកផ្នក

ណាហទ។ ពួកហគអាចចំណាេហពលថនជពីវតិរ្រ្់ពួកហគហៅតាមផ្ទរះ ពួកហគអាច

ចូលរមួហៅក្នុងជំោញថនជពីវតិជាធម្មតា ឬហៅហធវាើជាពគរូ្រហពងៀនអំពពី�ំណឹងល្អ
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ហៅទឹក�ពីថនសា្ន៍�ថទ ្រ៉ាុកនតេ ពពរះពទង់ពតា្់ហៅពួកហគទំាងអ្់គ្្ន ឲ្យហធវាើជា

សា្នទូតរ្រ្់ពពរះ�ូចៗគ្្ន  គឺជាអ្នក្រហពមើការថនហ្ចកតេពីហមតាតេ ករណុា�ល់

ពិភពហោកទំាងមូល។ ពួកហគពតរូវទទួលបាននូវការអ្់ររកំ�លនឹងជួេ�ល់

ពួកហគឲ្យឈរហៅកក្បរពពរះពគិ្តេ ហៅក្នុងការ្រហពមើហោេមិនអាតា្ម និេម។

ពុធ-១ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរម ជំពូក៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ សាតេ ្់រ ហេើង ចុរះ ចូរ ឲ្យ មន ហ្ចកតេពី ជំហនឿ ហជឿ �ល់ 

ពពរះហេហូវ៉ា ជា ពពរះ ថន អ្នក រាល់ គ្្ន  ហទើ្រ អ្នក រាល់ គ្្ន  នឹង បាន ខ្ជា ្់រខជាួន ចូរ ហជឿ 

តាម ពួក ហោរា រ្រ្់ ពទង់ ហទើ្រ អ្នក រាល់ គ្្ន  នឹង ព្រក្រ ហោេ ហ្ចកតេពី ចំហរ ើន។ 

របាក្សពតទពី២    ២០:២០

 ហៅហពលក�លហោកបាន្រហពងៀនោងអំពពីពពរះ ឳពុកមតេ េរ្រ្់អ្នក

្រហពមើហក្មងជនជាតិហហហពពើរហនរះ មិនបាន�ឹងថាោងនឹងមនហជាគវ្ោក្រ្រ

ហនរះហទ។ ្រ៉ាុកនតេ ពួកគ្ត់ហសា្ម រះពតង់ហៅនឹងភារកិចចារ្រ្់គ្ត់ ហហើេហៅក្នុងផ្ទរះ

រ្រ្់ហម្រញ្ជា ការថនកងទ័ព្ុពីរ ពីហនរះ ោងបានហធវាើទពី្រោ្ទ ល់ពពីពពរះ ក�ល ឳពុក 

មតេ េោងបាន្រហពងៀនឲ្យោង្រហ ើ្រតហមកើង។

 ហោកណា ម៉ា ន់ បានឮ្មតេពី ក�លអ្នក្រហពមើរ្រ្់ហោកបាននិយាេ 

ពបា្់រព្រពន្ធហោក ហហើេហោេបានទទួលការអនុញ្ញា តពពីពពរះរាជា ហោក ក៏ 

បានហចញ�ំហណើ រហៅរកការពយាបាល និងបានេកហៅជាមួេនូវ «ពបាក់១០ 

ោ្រ និងម្៦ោន់ ហហើេ្ហមលៀក្ំរោក់១០្រោល ្់»។ ហោកក៏បានេក

ពពរះរាជសារមួេចបា្់រពពីហ្តេចស្្រុក្ុពីរ ពី ហៅថាវា េហ្តេចអុពីស្សាកអលផងក�រ។ 

ហៅក្នុងពពរះរាជសារហោរះមនហ្ចកតេពីថា «ហោរះហមើលទូល្រងគាំ បានចាត់ណា ម៉ា ន់ 

ជាអ្នកជំនិតរ្រ្់ទូល្រងគាំមកហហើេ ហ�ើម្បពីឲ្យពទង់បានហពបា្ឲ្យគ្ត់រចួពពីហរាគ

ឃលង់»។ ហៅហពលហ្តេចថនព្រហទ្អុពីស្សាកអលបានអានលិខិតហោរះរចួ «ហោរះ 

ក៏កហកពពរះពស្តេពទង់ ហោេពពរះ្រន្ទូលថា ហតើហេើងជាពពរះក�ល អាច  នឹងហធវាើ ឲ្យ 

សាល ្់រ ឬឲ្យរ្់បានឬ បានជាហគចាត់ឲ្យមនុ្្សឃលង់ហនរះមកចង់ឲ្យហេើងហមើល   
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ហរាគឲ្យជា�ូហច្នរះ ចូរពិចារណាហមើលជាយា៉ាងណា ក�លហគ រកហរឿងនឹងហេើងហនរះ»។  

 �ំណឹងហោរះក៏បានឮ�ល់ហោកហអលពីហ្ រចួគ្ត់ក៏ចាត់ហគឲ្យ ហៅទូ ល 

ហ្តេចថា «ហហតុអវាពីបានជាពទង់កហកពពរះពស្តេ�ូហច្នរះ ្ូមឲ្យហោកហោរះ មក ឯ 

ទូល្រងគាំ្ិនចុរះ ហោរះហោកនឹងបានពជា្រថា មនហោរាមួេ ហៅពួក អុពីស្សាកអល 

កមន»។ «�ូហច្នរះ ណាម៉ា ន់ក៏មកឈរ ហៅមត់ទាវា រផ្ទរះ រ្រ្់ ហអលពីហ្ មនទំាងហ្រះ 

និងរហទរះផង»។ ហោរាបានជពម្រហៅហមទ័ព តាម រេៈអ្នក្រហពមើថា «្ូមឲ្យ

ហោកហៅមុជទឹកក្នុងទហនលេ័រោន់៧�ងហៅ ហោរះ សាច់រ្រ្់ហោកនឹង បានជា 

ហហើេហោកនឹងបានសា្អ តហ�ើងវញិ»។

 ហោកណាម៉ា ន់បានរពឹំងថា  នឹងបានហឃើញការ្កមតេងការអសាចា រ្យពពី

ឋាន្ួគ៌ ហោកបានមនព្រសា្ន៍ថា «ហមើល អញសា្ម នថា ពបាក� ជា ហោក  

នឹងហចញមកឯអញ ឈរអំោវោវ�ល់ពពរះោមពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះ ថនហោក 

ហហើេរាថ�ពពីហលើ�ំហៅឲ្យហរាគឃលង់បានជា»។ កតហៅហពលក�លអ្នក្រហពមើបាន

ពបា្់រឲ្យហោកងូតទឹកក្នុងទហនលេ័រោន់ អំនួតរ្រ្់ ហោកបាន ហងើ្រហ�ើង ហហើេ

ហោកក៏បានឧទានទំាងតឹងចិតតេនិងអ្់្ង្ឹមថា «ឯទហនល អាបាណា និងទហនល 

ហផើហផើរ ជាទហនលស្្រុកោម៉ា ្ ហតើមិនល្អជាង ទឹកទំាង ឡាេ ហៅស្្រុកអុពីស្សាកអល 

ហទឬអពី ហ្រើអញមុជទឹកទហនលហោរះ ហតើមិន បាន សា្អ ត ហទឬអពី?»។ «�ូហច្នរះ ហោកក៏ 

ពត�្់រហចញពពីទពីហោរះហៅ ហោេ ហ្ចកតេពី ហោរហៅជាខ្ល ំង»។  វញិ្ញា ណថន អំនួត

រ្រ្់ហោកណាម៉ា ន់ព្រឆំ្ងនឹងកិចចាការក�លហោកហអលពីហ្បាន្រង្គា ្់រឲ្យហធវាើ។ 

ទហនលក�លហមទ័ព្ុពីរ ពីបាននិយាេហោរះតាក់កតងលម្អហៅហោេរកុ្ខជាតិហខៀវខចាពី

ហៅព័ទ្ធជំុវញិ ហហើេមនុ្្សជាហពចើនក�លហៅតាម�ងទនលហោរះ បានថាវា េ ្រងគាំរ្ូរ 

ពពរះរ្រ្់ពួកហគហៅទពីហោរះ។ ព្រ្ិនហ្រើហោកណាម៉ា ន់ចុរះហៅក្នុងទហនលហោរះ 

(ទហនលហៅស្្រុក្ុពីរ ពី) ហោកមិនបាន្រោ្ទ ្រខលួនហ�ើេ។ ្រ៉ាុកនតេ មនកតការ ហធវាើ តាម 

ការ្រង្គា ្់ររ្រ្់ហោរាហោរះហទ ហទើ្រហោកអាចជាហ�ើងវញិបាន។ មន កតការ

សាតេ ្់រ្រង្គា ្់រមួេមុខ្រ៉ាុហណាណ រះ ហទើ្រអាចោំមកនូវលទ្ធផល�៏ជាទពីហពញចិតតេ។

 ពួកអ្នក្រហពមើរ្រ្់ហោកណាម៉ា ន់ទទូចអងវារ្ូមឲ្យហោកហធវាើតាមការ
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កណោំរ្រ្់ហោកហអលពីហ្។ ពួកហគជំរញុថា «ហោកឪពុកហអើេ ហ្រើ្ិនជា

ហោរាហោរះបានពបា្់រឲ្យហោកហធវាើការអវាពីយា៉ាងធំ ហោរះហតើហោកមិនហធវាើតាមហទឬអពី 

ចំណង់ហ្រើហោកពគ្ន់កតឲ្យហៅមុជទឹក្រ៉ាុហណាណ រះ ហ�ើម្បពីឲ្យបានសា្អ ត ហតើនឹងគួរ

ហធវាើតាមជាជាងអំបាលម៉ា នហៅហទៀត»។ ជំហនឿរ្រ្់ហោកណាម៉ា ន់ ពតរូវបាន 

សាកល្បង ហៅហពលក�លអំនួតទាមទារចង់បានមុខមត់។ ្រ៉ាុកនតេ ជំហនឿមន 

ជ័េជម្នរះ ហហើេហមទ័ព្ុពីរ ពី�៏ពកអឺតពកទមក៏ពពមហបារះ្រង់ចិតតេអំនួត ហហើេបាន

្រោ្ទ ្រខលួនចុរះចូលជាមួេនឹងពពរះហឫទ័េថនពពរះហេហូវ៉ាក�លហោរាបាន្រង្ហា ញ

�ល់ហោក។ ហោកបានមុជទឹកទហនលេ័រោន់ពបំាពពីរ�ង «តាមោក្យថនអ្នក្ំណពវា 

រ្រ្់ពពរះ»។ ហហើេពពរះក៏បានហលើកតហមកើងជំហនឿរ្រ្់ហោក «ហោរះសាច់រ្រ្់ 

ហោកក៏�ុរះហ�ើងជា្្មពី �ូចជាសាច់រ្រ្់ហក្មង ហហើេហោកបានជាសា្អ ត»។

 ហោេការ�ឹងគុណ «ហោក ពពមទំាងពួកហោកក៏វលិហៅឯអ្នក្ំណពវា

រ្រ្់ពពរះវញិ»។ ទំាងព្រកា្ទទួលសាគា ល់ថា «ហមើលឥ�ូវហនរះខំុ្�ឹងថា ហៅ កផន�ពី 

ទំាងមូល គ្្ម នពពរះឯណាហសារះ ហវៀរកតពពរះថនសា្ន៍អុពីស្សាកអលមួេ្រ៉ាុហណាណ រះ»។

ពពហស្បតិ៍-២ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរម ជំពូក៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ មន ពទព្យ ្ ម្បតតេិ តិច ហហើេ មន ហ្ចកតេពី ហកាតខ្ល ច �ល់ 

ពពរះហេហូវ៉ា ហោរះ វហិ្្ ជាង មន ហពចើន ហហើេ មន ហ្ចកតេពី ទុក្ខ វញិ។  

្ុភា្ិត ១៥:១៦

 ហយាងតាមព្រថពណពី ហៅ្ម័េហោរះ ឥ�ូវហនរះហោកណាម៉ា ន់បាន្ំុ

អងវារឲ្យហោក  ហអលពីហ្ទទួលអំហណាេ�៏មនតថមលពពីហោក។ ្រ៉ាុកនតេ ហោរាបាន 

ព្រកកក។     គ្ត់មិនពតរូវទទួលេកតថមល្ពម្់រពពរះពរ  ក�ល ពពរះបានព្រទានឲ្យ 

ហោេហ្ចកតេពីហមតាតេ ករណុាហោរះហ�ើេ គ្ត់បានមន ព្រសា្ន៍ថា «ខ្ុំមិនទទួល 

េកអវាពីហសារះហ�ើេ»។ ហមទ័ព្ុពីរ ពី «ក៏អងវារឲ្យ ទទួល កតហោកព្រកកក មិនពពម ហទ 

ណាម៉ា ន់និយាេថា ហ្រើ�ូហច្នរះ ្ូមកតឲ្យ�ពីល្មមផ្ទុកហលើោកាត់ពពីរមកខ្ុំព្របាទ

ចុរះ �្បិតពពីហនរះហៅមុខ ខ្ុំព្របាទ នឹង មិន ថាវា េតង្វា េ�ុត ឬេញញា្ូរជា�ល់ ពពរះ 
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ឯណាហទៀត ហពរៅពពីពពរះហេហូវ៉ា ហ�ើេ កតក្នុងការហនរះ ្ូមពពរះហេហូវ៉ាអត់

ហទា្�ល់ខ្ុំព្របាទផង គឺកាលហៅោវា េខ្ុំព្របាទពពេុងខលួនមកហលើថ�ខ្ុំ 

ចូលហៅថាវា េ្រងគាំក្នុងវោិរពពរះរ ពីម៉ាូនហវោណា ហហើេខ្ុំព្របាទក៏ឱនខលួនហៅ

ក្នុងវោិរពពរះរ ពីម៉ាូនហោរះ្ូមពពរះហេហូវ៉ាអត់ហទា្�ល់ខ្ុំព្របាទ ពពីការក�ល

ឱនខលួនហៅក្នុងវោិរពពរះរ ពីម៉ាូនហោរះផង»។

 «ហអលពីហ្ក៏និយាេថា អហញជា ើញហៅហោេ្ុខសានតេចុរះ �ូហច្នរះ ណាម៉ា ន់

ក៏ហចញពពីហោកហៅតាមផលូវ្រនតេិច»។  

 ហកោ្ុពី ជាអ្នក ្រហពមើរ្រ្់ ហោក ហអលពីហ្ មនឱកា្ជាហពចើនឆ្្ន ំហ�ើម្បពីហរៀន

្ូពតអំពពីវញិ្ញា ណថនការលរះ្រង់ខលួនឯង តាមគំរ ូថនកិចចាការក្នុងជពីវតិរ្រ្់ហៅោវា េ

គ្ត់។ ជាកិតតេិេ្ណា្់ ក�លគ្ត់បាន្រង្ហា ញ្តេង់ោរ តេ�៏៍ថ្ល្្នូរ ហៅ ក្នុងកងទ័ពរ្រ្់   

ពពរះជាមចា ្់។  អំហណាេ�៏ល្អ្ំរផុតថនឋាន្ួគ៌ឋិតហៅជាពទព្យ្ម្បតតេិរ្រ្់គ្ត់អ្់

ហពលយា៉ាងេូរ ្រ៉ាុកនតេ ហោេការក្ររហចញពពី ចរយិា្ម្បតតេិ ហោរះ គ្ត់បានហោភចង់បាន  

ពទព្យ ្ ម្បតតេិ ថនហោកិេហៅវញិ។ ហហើេ  ឥ�ូវ ហនរះ វញិ្ញា ណថនការហោភលន់ចង់

បានជាខ្ល ំង ក�លោក់ហៅក្នុងចិតតេគ្ត់ បាន�ឹកោំគ្ត់ ឲ្យក្ររហៅ រកហ្ចកតេពីល្ួបង 

យា៉ាងធំ។ គ្ត់បានគិតក្នុងចិតតេថា «ហមើល ហៅោវា េអញបានេល់�ល់ណាម៉ា ន់ជា

សា្ន៍្ុពីរ ពីហោរះ ហោេមិន  បាន ទទួលរ្រ្់្្នងពពីថ�ហោក ក�លោំមកជូនហោរះ 

ហសារះ អញ្្ប្ហោេ  នូវ ពពរះហេហូវ៉ា �៏មនពពរះជន្មរ្់ហៅថា អញនឹងរត់ 

ហៅតាម ហហើេទទួល េក រ្រ្់ខលរះពពីហោកវញិ»។  ហហើេ ការ ហោរះក៏ហកើតហ�ើង 

ជា ្ មងៃ ត់ «�ូហចា្ន រះ ហកោ្ុពី ក៏ហៅ តាមណា ម៉ា ន់»។

 «កាលណាម៉ា ន់ហឃើញម្ន ក់កំពុងរត់មកតាម ហោរះហោក ក៏ចុរះពពីរហទរះ 

ហៅ ទទួល ហហើេ្ួរថា ្ុខ្្របាេទំាងអ្់គ្្ន ហទឬ?» ហកោ្ុពីក៏្រហញចា ញ

ោក្យកុហកក�លខលួនបានគិតទុកជាមុន។ គ្ត់បាននិយាេថា «ហៅោវា េខ្ុំ

បានចាត់ខ្ុំឲ្យមកជពម្រហោកថា ហមើល មនមនុ្្សកំហឡារះពពីរោក់ ជា ្ ិ្្ស 

ថនពួកហោរា ហទើ្រនឹងមក�ល់ ពពីស្្រុកភ្នំហអពបាអិម �ូហច្នរះ ្ូមហោក ហមតាតេ ឲ្យ 

ពបាក់មួេោ្រនិង្ហមលៀក្ំរោក់ពពីរ្រោល ្់មក្ពម្់រហគ»។ ហោកណាម៉ា ន់
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បានហឆលើេត្រហៅនឹង្ំណូមពរហនរះហោេរ ពីករាេ ហោេ ្រង្ខំឲ្យហកោ្ុពី េក 

ពបាក់ពពីរោ្រ ជំនួ្មួេោ្រវញិ ពពមទំាង «ឲ្យអាវ ពពីរ្រោល ្់»។ ហហើេក៏

្រង្គា ្់រឲ្យអ្នក្រហពមើលពីអពីវ៉ាន់ពត�្់រហៅវញិ។

 កាល ហកោ្ុពីមកជិត�ល់ផ្ទរះរ្រ្់ហោកហអលពីហ្ គ្ត់ក៏បានឲ្យអ្នក

្រហពមើពត�្់រហៅវញិ ហហើេក៏េកពបាក់និង្ហមលៀក្ំរោក់ហោរះហៅោក់។ លុរះ 

រចួហស្្ចបាច់ហហើេ «គ្ត់ចូលហៅឈរហៅមុខហអលពីហ្ជាហៅោវា េខលួន»។ 

ហហើេហ�ើម្បពីការោរខលួនពពីការ្តេពី្រហោ្ទ ្ គ្ត់ក៏្រហញចា ញ វចា កុហក ជាហលើក ទពី 

ពពីរ។ ជាការហឆលើេត្រហៅនឹង្ំណួររ្រ្់ហោរា ក�ល្ួរគ្ត់ថា «ឯងមកពពី 

ណា?» ហកោ្ុពីបានហឆលើេថា «ខ្ុំព្របាទមិនបានហៅឯណាហទ»។

 ហពលហោរះ ការ្ររយិាេយា៉ាងតឹងកតងក៏បានហកើតហ�ើង ្រញ្ជា ក់ថា ហោក  

ហអលពីហ្បានពជា្រទំាងអ្់។ គ្ត់បាន្ួរថា «ហតើវញិ្ញា ណអញ មិនបាន ហៅ 

តាមឯង ក្នុងកាលក�លហោកហោរះចុរះពពីរហទរះ មកទទួលឯងហទឬអពី ហនរះ ហតើជា 

ឱកា្គួរនឹងទទួលពបាក់ និង្ហមលៀក្ំរោក់ ពពមទំាងចមក រអូលពីវ ចមក រទំោំង 

បាេជូរ និងហចៀម ហគ្ ហហើេបាវព្ររុ្បាវស្ ព្ីឬអពី? ហហតុហនរះហរាគឃលង់រ្រ្់

ណាម៉ា ន់នឹងហៅជា្់រនឹងឯងវញិ ពពមទំាងកូនហៅ ឯងជាហរៀង រា្រ�រា្រហៅ»។ 

ផលកម្មបានធ្ល ក់មកហលើ្ុររ្កំហូចហនរះយា៉ាងទាន់ហន់។ គ្ត់ក៏ហចញពពីមុខ 

ហោកហអលពីហ្ហៅទំាង «មនហរាគឃលង់្�ូចហិមៈ»។

សុពក-៣ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរម ជំពូក៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ សាក្សពី ភូតភរ នឹង មិន រចួ ចាក ពពី ហទា្ ហ�ើេ ហហើេ អ្នក 

ណា ក�ល ហោល ោក្យ កុហក នឹង ពតរូវ វោិ្ ហៅ។  ្ុភា្ិត ១៩:៩

 ្ុរគគាលក�លទទួលបាន្ុរពវា្ិទ្ធិ�៏្ររ ិ្ ុទ្ធនិងខ្ង់ខ្្់�ូចជាហកោ្ុពី

រ្ូរហនរះគឺពតរូវបាន្រហពងៀនអំពពី្រទពិហសាធន៍ហនរះយា៉ាងព្រេ័ត្នព្រកេងណា្់។ 

ចិតតេគំនិតរ្រ្់ហោកណាម៉ា ន់ហទើ្រកតហ្រើកទទួលពនលឺ�៏អសាចា រ្យរ្រ្់ពពរះជាមចា ្់ 

និងកំពុងតំាងចិតតេ្ំរហរ ើពពរះ�៏រ្់ មិនគួរណាហកោ្ុពីមក្ំរភ័នតេនិង្រកងវារជំហនឿ
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រ្រ្់ហោកឲ្យក្ររហចញពពីពពរះ�៏ពិតទាល់កតហសារះ។ ហកោ្ុពីក៏មិនគួរណា

ហោរះសាអំពពីហរឿងក�លគ្ត់បានអនុវតតេការហបាក្រហញ្ឆោ តស្្្់ៗហនរះក�រ។ 

គ្ត់បានហកើតឃលង់រហូត�ល់ថ្ងៃសាល ្់រ ហនរះហហើេជា្រណាតេ សារ្រ្់ពពរះ និង

ជាការ្្អ្់រហខ្ើម�ល់មនុ្្សទំាងឡាេ។

 «សាក្សពីភូតភរនឹងមិនរចួចាកហទា្ហ�ើេ ហហើេអ្នកណាក�លហោលោក្យ

កុហកក៏នឹងហគចមិនរចួក�រ» (្ុភា្ិត ១៩:៥)។ មនុ្្សអាចគិតថាអាចោក់អំហពើ

អាពកក់រ្រ្់ពួកហគឲ្យផុតពពីកភ្នកមនុ្្ស ្រ៉ាុកនតេ ពួកហគមិន អាចកុហកពពរះបានហ�ើេ 

«គ្្ម នអវាពីហកើតមក ក�លពទង់ទតមិនហឃើញ ហោរះ ហ�ើេ គឺពគ្់រទំាងអ្់ហៅជាអាពកាត 

ហហើេចំហហៅចំហោរះពពរះហនពតថនពពរះ ក�លហេើងរាល់គ្្ន ពតរូវរា្់រហរៀ្រទំាងអ្់ទូល

ថាវា េពទង់»។ ហកោ្ុពី បានគិ ត ថា នឹង្រហញ្ឆោ តហោក  ហអលពីហ្ ្រ៉ាុកនតេ ពពរះបាន្រង្ហា ញ

ឲ្យហោក�ឹងអំពពីោក្យ្មតេពីក�លហកោ្ុពីបាននិយាេជាមួេហោកណាម៉ា ន់ និង

រាល់្កម្មភាពលម្អិតទំាងឡាេរវងអ្នកទំាងពពីរហោរះ។ 

 ហ្ចកតេពីពិត គឺជារ្រ្់ពពរះ ចំកណកឯការហបាក្រហញ្ឆោ ត និងទពមង់ថន

ការកុហកជាហពចើនអហនកហផ្សងៗហទៀត គឺមកពពីសាតំាង ហហើេអ្នកណាក�ល

ង្កក្ររហចញពពីផលូវថនហ្ចកតេពីពិត ហទារះជាហោេរហ្រៀ្រណាក៏ហោេ គឺកំពុង

ព្រគល់ខលួនហៅឲ្យអំណាចថនហមហលើការអាពកក់ហហើេ។ អ្់អ្នកក�លបាន�ឹង

ពពីពពរះហឫទ័េថនពពរះនឹងមិន «ព្រក្រក្នុងការឥតផលព្រហយាជន៍រ្រ្់ហ្ចកតេពី

ងងឹតហ�ើេ» (ហអហភ្ូរ ៥:១១)។ ពួកហគនឹងមនភាពសាមញញា ហឆ្្រះ ពតង់ ហៅ 

មុខ និងហសា្ម រះពតង់ ហៅក្នុងការនិយាេ ក៏�ូចជាហៅក្នុងជពីវតិក�រ ហពោរះពួកហគ

កំពុងហរៀ្រចំព្រក្រជាមួេនឹងអ្នក្ររ ិ្ ុទ្ធ ក�លហគមិនអាចរកហឃើញឧបាេក

លហៅក្នុងមត់ហ�ើេ។ (្ូមហមើលគម្ពីរវវិរណៈ ១៤:៥)។

 ជាហពចើន្តវត្សរ ៍្រោ្ទ ្់រពពីហោកណាម៉ា ន់បានវលិពត�្់រមកកាន់ផ្ទរះ

រ្រ្់ហោកហៅព្រហទ្្ុពីរ ពីវញិ ទំាងជាពពីហរាគឃលង់ខ្ងរាងកាេ និង បានផ្ល ្់ 

កព្រខ្ងវញិ្ញា ណផង ជំហនឿ�៏អសាចា រ្យរ្រ្់ហោក ហៅតាមការពតា្់្រង្គា ្់ររ្រ្់

ពពរះអងគា្ហ្ង្គា រះ បានកាល េ ជាហមហរៀន ជាក់ក្តេង ្ ពម្់រ មនុ្្សទំាងអ្់ក�ល 
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អរះអាងថាជាអ្នក្រហពមើរ្រ្់ពពរះ។ ពពរះអងគា បាន មន ្រន្ទូលថា «ហហើេហៅ ជាន់ 

ហោរាហអលពីហ្ ក៏មនមនុ្្សឃលង់ជាហពចើន ក្នុងស្្រុកអុពីស្សាកអលក�រ កតគ្្ម ន 

អ្នកណាមួេបានជាសា្អ តហសារះ បានជា កតហោកណាម៉ា ន់ ជាសា្ន៍្ុពីរ ពីមួេ 

្រ៉ាុហណាណ រះ» (លូកា ៤:២៧)។ ពពរះ បាន  យាងរលំងអ្នកហកើតឃលង់ជាហពចើន ហៅ 

ព្រហទ្អុពីស្សាកអល ពពីហពោរះការមិនហជឿរ្រ្់ពួកហគបាន្ិរទទាវា រថនអំហពើល្្អ ំរា្់រ

ពួកហគ។ អ្នកព្រហទ្ហពរៅក�លមិនហជឿពពរះក�លហសា្ម រះពតង់ហៅនឹងជំហនឿរ្រ្់

ខលួនខ្ងឯអំហពើល្អ និងជាអ្នកក�ល�ឹងពពីហ្ចកតេពីពតរូវការជំនួេ បានឋិតហៅក្នុង 

ពពរះហនពតថនពពរះ មនតថមល ្ ពម្់រ ពពរះពររ្រ្់ពទង់ ហពចើនជាងអ្នកក�លអាក់

អន់ចិតតេហៅព្រហទ្អុពីស្សាកអល ក�ល បានហមើលង្េនិង្្អ្់រ�ល់្ុរពវា្ិទ្ធិក�ល 

ពពរះបានព្រទានឲ្យ។ ពពរះពទង់ហធវាើការ្ពម្់រអ្នកក�លហកាត្រហ ើ្រ�ល់កិចចា

ការរ្រ្់ពទង់ និងហឆលើេត្រហៅនឹងពនលឺក�លពទង់ព្រទានមកឲ្យពួកហគពពីឋាន 

្ួគ៌។

 ្ពវាថ្ងៃហនរះ មនមនុ្្សក�លមនចិតតេហសា្ម រះពតង់ហៅពគ្់រទពីកកនលង ហហើេ

ពនលឺថនឋាន្ួគ៌បានកចងចំាងមកហលើពួកហគទំាងហោរះ។ ព្រ្ិនហ្រើពួកហគហៅកត

ហសា្ម រះពតង់ក្នុងការហ�ើរតាមអវាពីក�លពួកហគបានេល់ថាជាភារកិចចា ហោរះពពរះ ពទង់ 

នឹងព្រទានពនលឺ្រកនថែមហទៀត �ូចក�លបានព្រទាន�ល់ហោកណាម៉ា ន់ពពី្ុររាណ

ក�រ ហោរះពួកហគនឹងព្រកា្ថា «ហៅកផន�ពីទំាងមូល គ្្ម ន ពពរះ ឯណាហសារះ» 

ហពរៅពពីពពរះ�៏មនពពរះជន្មរ្់ និងពពរះអាទិករហ�ើេ។ 

 ពពរះពតា្់ហៅមនុ្្សក�លមនចិតតេហសា្ម រះពតង់ «ហ្រើអ្នកណា ហ�ើរ ក្នុង 

ភាពងងឹត ហហើេមិនហឃើញពនលឺហទ អ្នកហោរះពតរូវពឹងកផ្អកហលើពពរះោមពពរះអមចា ្់ 

និងហផ្ើជពីវតិហលើពពរះអងគាចុរះ!» «�្បិតចា្់រតំាងពពីចា្់្ុររាណមក មនុ្្ស ហោក 

មិនក�លឮ ក៏មិនក�ល�ឹងហោេសារពតហចៀក ហហើេកភ្នកមិនក�លហឃើញពពរះ

ឯណាហពរៅពពីពទង់ ក�លហធវាើការជំនួ្អ្នកក�ល្ង្ឹម�ល់ពទង់ហ�ើេ។ ពទង់

កតងកតហពបា្�ល់អ្នកក�លមនចិតតេរ ពីករាេ ហហើេព្រពពឹតតេ ហោេ្ុចរតិ គឺ

�ល់ពួកអ្នកក�លនឹកចំាពពីពទង់ក្នុងអ្់ទំាងផលូវរ្រ្់ពទង់»៕
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២១

ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចការរបសល់ោកលេលលីស

សៅរ៍-៤ សីហា    េំណាៃ ពពរះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ លេលរមា ជំពូក១០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ទូលបង្ំ បាៃ ល�ើញ ពពរះបៃ្ូល ពទង់ ទូលបង្ំ ក៏ បាៃ ទទួល 

ទាៃ លលប ចូល េស់ ល�ើេ ពពរះបៃ្ូល របស់ ពទង់ ជា លសចក្ី េំណរ ល�ើេ ជា ទី 

រកីរាេ ចិត្ ដល់ ទូលបង្ំ ដ្ិត ឱ ពពរះលេ�ូវ៉ា ជា ពពរះ នៃ ពួក ពលបរវិរ លេើេ 

ទូលបង្ំ បាៃ លៅ តាម ពពរះនាម ពទង់។ លេលរមា ១៥:១៦

 លពកាេពីពពរះបាៃពតាស់លៅឲ្យទទួលតំណណងជាលោរាក្នុង រជ្ជកាល 

លសច្េ័ោប់មក លោកលេលីលសបាៃរស់លៅល�ើញការផ្លា ស់ប្ូរជាលពចើៃណដលបាៃ

លកើតល�ើងលៅក្នុងៃគរេនុីស្រាណេល។ ការជំៃនុំជំររះបាៃធ្លា ក់ មក  លលើរាសសេ្នុីស្រាណេល  

មួេល�ើេមួេលទៀត លៅក្នុងរជ្ជកាលលសច្ោណសលនៃរាសៃ៍សនុីរ ីណដលលោរា

បាៃចាក់លពបងតំាងឲ្យល�ើងល្វើជាលសច្លលើៃគរ ណដលលបារះបង់ជំលៃឿលនារះ។ 

ការណកទពមង់យ៉ាងខ្លា ំងកាលា ដ៏្ំល្ង ណដលល្វើល�ើងលោេលសច្លេ�ូ៊វបាៃនំាឲ្យ

មាៃការសមាលា ប់ពពរះរាជវង្សលសច្េ័ោប់ទំាងេស់។ លៅក្នុងសង្រ្្មជាបៃ្បន្ាប់

ជាមួេៃឹងកងទ័ពសនុីរ ីលសច្េ៉ាូអាស ណដលជាតំណវង្សនៃលេ�ូ៊វ បាៃបាត់បង់ 

ទីពករុងមួេចំៃួៃ លៅតាម បលណ្ាេ  ទលៃលាេ័រោៃ់។ កងទ័ពសនុីរោីក់បីដូចជា

ពគប់ពគងពបលទសេនុីស្រាណេលសឹងណតទំាងស្សរុងមួេរេៈ។ ប៉ានុណៃ្ ការណកទពមង់ 

ណដលលោកលេលីយ៉ា  បាៃចាប់ ល្្ើម ៃិងបៃ្លវៃលោេ លោកលេលីលស បាៃដឹក 

នំាមៃនុស្សជាលពចើៃ ឲ្យណសវង រកពពរះ។  ពួកបណ្ាជៃបាៃលបារះបង់អាសនារបស់

ពពរះបាល ល�ើេលោលបំណងរបស់ពពរះបាៃសលពមចបៃ្ិចម្ងៗយ៉ាងចបាស់

ោស់ លៅក្នុងជីវតិរបស់េ្កណដលលពជើសលរ ើសបលពមើពទង់ដ៏លរាម រះេស់ពីចិត្។ 



ទំព័រ-292- ពួកលោរា ៃិងលសច្
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 គឺលោេរារណតលសចក្ីស្សឡាញ់របស់ពទង់ ចំលោរះរាសៃ៍ េនុីស្រាណេល 

ណដលមាៃកំ�នុសលៃរះល�ើេ លទើបពពរះបលណ្ាេឲ្យកងទ័ពសនុីរសីង្កត់សង្កិៃលៅ

លលើពួកលគ។ គឺលោេរារការអាណិតអាសូររបស់ពទង់ ចំលោរះេ្កណដលទៃ់ល្សោេ

ខ្ងសីល្ម៌លៃរះល�ើេ លទើបពពរះេង្បាៃ លលើក លសច្លេ�ូ៊វល�ើង ឲ្យល្វើគនុត 

ពពរះនាងលេសិបិលដ៏កំណាច ៃិងពពរះរាជវង្សរបស់លសច្េ័ោប់ទំាងេស់។ 

តាមរេៈទិពវញ្ញា ណនៃលសចក្ីលមត្ា លោរារបស់ពពរះបាលៃិងពពរះអាសថារ ៉ាតូ

ពតរូវបាៃកមា្ច ត់លចាល ល�ើេអាសនានៃពពរះ ណកលាងកាលា េទំាងឡាេពតរូវបាៃ 

បំផ្លា ញ។ លៅក្នុងពពរះពបាជាញា ញណរបស់ពទង់ ពពរះបាៃពបលមើលល�ើញថា ពបសិៃ

លបើពពរះេង្ដកេកលសចក្ីល្ួងលចញ មៃនុស្ស្លារះៃឹងលបារះបង់ពពរះរបស់រាសៃ៍

ដនទលចាល ល�ើេរ្កមនុ្ណបរលៅ រក ឋាៃសួគ៌វញិ ល�តនុដូលច្រះល�ើេ បាៃជា 

ពទង់បលណ្ាេឲ្យមាៃ លសចក្ីលវទនាមួេល�ើេមួេលទៀតធ្លា ក់មកលលើពួកលគ។ 

ការជំៃនុំជពមរះរបស់ពទង់ពតរូវបាៃ សពមរួលលោេលសចក្ីលមត្ា ល�ើេលៅលពល

ណដលលោលបំណងរបស់ពទង់ពតរូវបាៃសលពមច ពពរះេង្ណបរលៅស្សឡាញ់ដល់

េ្កណដលបាៃណសវងរកពទង់វញិ។ 

 លោកលេលីលសបាៃបៃ្បលញ្ច ញទីបន្ាល់របស់លោក លៅលពលណដល

ឥទ្ិពលនៃេំលពើល្អៃិងេំលពើអាពកក់កំពនុងពបកួតពបណជងោ្ ល�ើេរាតំាងកំពនុង

ពបឹងណពបងេស់ពីកមាលា ំងរបស់វ លដើម្ីសលពមចលសចក្ី�ិៃវនិាសណដលវបាៃ

នំាមកលៅរជ្ជកាលនៃលសច្េ័ោប់ៃិងពពរះនាងលេសិបិល។ លោកបាៃជួបជាមួេ 

ៃឹងការពបឆំាង ប៉ានុណៃ្ោម ៃេ្កណាអាចពបណកកជាមួេៃឹងសម្ីរបស់លោកបាៃ

ល�ើេ។ លគបាៃលោរពៃិង្្ល់កិត្ិេសដល់លោកលៅទូទំាងៃគរ ។ មៃនុស្ស

ជាលពចើៃបាៃមកសនុំដំបូនាម ៃពីលោក។ កាលពីពពរះនាង លេសិបិលគង់ពពរះជៃម 

លៅល�ើេ ពពរះលៅេូរា៉ាមជាលសច្នៃៃគរេនុីស្រាណេលបាៃសនុំដំបូនាម ៃពីលោក។ 

ល�ើេមាៃពោមួេ លពលណដល លោកលៅ ទីពករុង ោមា៉ា ស េ្កនំារារមកពីពពរះលៅ 

លបៃោោឌ់ ជាលសច្ស្សរុកសនុីរ ីបាៃ មក ជួបលោក លដើម្ីចង់ដឹងថាលតើពពរះពបឈួៃ

របស់ពទង់ជាសរះលស្ើេល�ើងវញិ ឬក៏ពទង់ពតរូវសនុគត។ លោកជាេ្កល្វើទីបន្ាល់
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ដល់លោរាទំាងឡាេ លៅលពលណដលលសចក្ីពិតពតរូវបាៃបង្ូចលៅពគប់ទិសទី 

ល�ើេមៃនុស្សជាលពចើៃបាៃពបឆំាងលៅៃឹងពពរះនៃឋាៃសួគ៌លោេចំ�។ 

 ប៉ានុណៃ្ពពរះមិៃណដល លបារះបង់លចាលេ្កនំារាររបស់ពទង់លទ។ មាៃលពល 

មួេ លៅពោណដលកងទ័ពសនុីរលីនុកលនុេពបលទសេនុីស្រាណេល លសច្ស្សរុកសនុីរ ី

បាៃណសវងរកសមាលា ប់លោកលេលីលស លោេរារណតសកមមភាពណដលលោកទូល

ថាវ េដល់លសច្េនុីស្រាណេល េំពីណ្ៃការរបស់សពតរូវ។ លសច្ស្សរុកសនុីរបីាៃ

លៅេ្កជំៃិតរបស់ពទង់មកពិភាកសោ លោេមាៃបៃ្ូលថា «លេើងៃឹងលបារះ ទ័ព 

លៅទីណាមួេលនារះ»។ ពពរះបាៃបរ្ហា ញណ្ៃការលនារះដល់លោកលេលីលស ណដល 

«ចាត់លគឲ្យលៅទូលដល់លសច្េនុីស្រាណេលថា សូមពទង់ពបេ័ត្ កនុំយងលៅ តាម ទី 

មួេលនារះល�ើេ ដ្ិតពួកសនុីរលីគចនុរះមកតាម្លាូវលនារះល�ើេ   លសច្េនុីស្រាណេលក៏

ចាត់លគឲ្យលៅឯកណៃលាងណាណដលេ្កសំណពវរបស់ពពរះបាៃពបាប់ឲ្យពបេ័ត្លនារះ ពទង់

ក៏បាៃរចួពីលសចក្ីេៃ្រាេលៅទីទំាងលនារះ មិៃណមៃណតម្ង ឬពីរដងប៉ានុលណាណ រះ លទ។

អាទិត្យ-៥ សីហា    េំណាៃ ពពរះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ លេលរមា ជំពូក១១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ លបើ េ្ក រាល់ ោ្ លៅ ជាប់ ៃឹង ្ ញានុំ ល�ើេ ោក្យ ្ ញានុំ លៅ ជាប់ ក្នុង េ្ក 

រាល់ ោ្ លនារះ ចូរ សូម េវី តាម ណត ពបាថ្ា ចនុរះ លសចក្ី លនារះ ៃឹង បាៃ សំលរច ដល់ េ្ក 

រាល់ ោ្ ជា មិៃ ខ្ៃ។ េ៉ាូោៃ  ១៥:៧

 «ឯលសច្ស្សរុកសនុីរ ីពទង់មាៃពពរះទ័េវល់េំពីដំលណើ រលនារះ ក៏លៅ ពួក 

េ្កជំៃិតមកសួរថា លតើេ្ករាល់ោ្មិៃពពមពបាប់ឲ្យលេើងដឹងជាេ្កណាក្នុងពួក

លេើង ណដលកាៃ់ខ្ងលសច្េនុីស្រាណេលលទឬ លនារះេ្កជំៃិត ពទង់ ម្ាក់ទូល តប 

ថា បពិពតពពរះករនុណា ជាពពរះេមា្ច ស់នៃទូលបង្ំលេើេ ឥតមាៃេ្ក ណា ល�ើេ 

គឺជាលេលីលសជាលោរាណដលលៅស្សរុកេនុីស្រាណេលវញិ ោត់នំា េក េស់ ទំាង 

ពពរះបៃ្ូល ណដលពទង់មាៃពពរះបៃ្ូល លៅក្នុងពកឡា ពពរះ បៃ្ំ របស់ ពទង់ លៅពបាប់  

ដល់លសច្េនុីស្រាណេល»។

 លោេបាៃតំាងចិត្កមា្ច ត់លោរាលៃរះលចញ លសច្ស្សរុកសនុីរបីាៃពតាស់
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បរ្្ប់ថា «ចូរលៅសលង្កតលមើលកណៃលាងណាណដលវលៅ លដើម្ីឲ្យេញបាៃចាត់លគ

ឲ្យលៅចាប់នំាមក»។ លសច្ស្សរុកសនុីរបីាៃលស៊ើបដឹងថាលោរាលៅឯដូថាៃ់ ពទង់ ក៏ 

ចាត់ «ពលលសរះ រលទរះចមបាងំ ៃិងពួកទ័ពសៃ្ឹកឲ្យលចញលៅលគក៏លៅលឡាមព័ទ្ 

ទីពករុងលនារះទំាងេប់ ឯេ្កបលពមើនៃេ្កសំណពវរបស់ពពរះ កាលបាៃលពកាកពី 

ពពលឹមលចញលៅលពរៅ លនារះល�ើញមាៃពលទ័ពណដលមាៃ ទំាងលសរះៃិងរលទរះ 

ចមបាងំលៅព័ទ្ជនុំវញិទីពករុង»។

 េ្កបលពមើដ៏ភ័េញ័ររៃ្ត់បាៃណសវងរកលោកជាមួេៃឹងដំណឹងលៃរះ។ 

ោត់ៃិយេថា «វរល�ើេ លៅោវ េ្ញានុំលេើេ លតើលេើងៃឹងល្វើដូចលម្ច?» 

 លោរាបាៃល្លាើេតបថា «កនុំខ្លា ចេវីល�ើេ ដ្ិតពួកណដលលៅខ្ងលេើង 

មាៃោ្លពចើៃជាងពួកណដលលៅខ្ងលគលៅលទៀត»។ បន្ាប់មក លដើម្ីឲ្យ េ្ក បលពមើ 

លនារះ ដឹងពីការណ៍លៃរះលោេ្លាួៃឯង «លនារះលេលីលសក៏េ្ិរាឋា ៃថា ឱពពរះលេ�ូវ៉ា 

លេើេ សូមពទង់លពបាសឲ្យណភ្កវបាៃលមើលល�ើញ»។ «ពពរះលេ�ូវ៉ាពទង់ក៏លពបាស

ណភ្កេ្កបលពមើលនារះល�ើេវក៏លមើលលៅល�ើញភ្ំលនារះ មាៃលពញលោេពលលសរះ 
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ៃិងរលទរះចមបាងំ ណដលសនុទ្ណតជាលភលាើង លៅ ព័ទ្ជនុំវញិលេលីលស»។ លៅចលនាលា រះេ្ក

បលពមើរបស់ពពរះៃិងកងទ័ពជាលពចើៃ សៃ្ឹក មាៃ  ពួកលទវតានៃឋាៃសួគ៌�៊នុំព័ទ្ 

ជនុំ វញិ។ ពួកលទវតាបាៃយងចនុរះមកលោេមាៃេំណាចដ៏ខ្លា ំងកាលា  មិៃណមៃមក 

បំផ្លា ញលទ ក៏មិៃណមៃមកបលង្កើតទីសកា្ក រៈណដរ ប៉ានុណៃ្គឺលដើម្ីមកលបារះជំរលំៅជនុំវញិ

ៃិងបលពមើមៃនុស្សរបស់ពពរះណដលទៃ់ល្សោេៃិង េស់សង្ឹមវញិ។ 

 លៅលពលណដលរាសសរ្បស់ពពរះពតរូវបាៃលគនំាលៅកាៃ់កណៃលាងណដលមាៃ

លពោរះថ្ាក់ ល�ើេលមើលល�ើញយ៉ាងចបាស់ថាោម ៃកណៃលាងណដលពួកលគអាចលគច

្លាួៃបាៃ លនារះមាៃណតពពរះមួេេង្គត់ណដលជាទីពឹងរបស់ពួកលគ។

 លៅលពលណដលកងទ័ពសនុីររីនុលលៅមនុ្ លោេមិៃបាៃដឹងពីកងទ័ពលទវតា

ណដលលមើលមិៃល�ើញ «លនារះលោកេ្ិរាឋា ៃដល់ពពរះលេ�ូវ៉ាថា សូមពពរះេង្ 

វេពួកសនុីរលីៃរះ ឲ្យណភ្កលគពតរូវ្្ឹៃលៅ ដូលច្រះ ពទង់ក៏ល្វើឲ្យណភ្កលគពតរូវ្្ិៃតាម

ោក្យលេលីលស ល�ើេលេលីលសពបាប់លគថា មិៃណមៃ្លាូវលៃរះ ល�ើេមិៃណមៃទី ពករុង 

លៃរះណដរ សូមមកតាម្ញានុំចនុរះ ្ញានុំៃឹងនំាេ្ករាល់ោ្លៅឯមៃនុស្ស ណដល ពតរូវរកលនារះ 

ណតលោកនំាលគលៅឯពករុងរាមា៉ា រវីញិ»។ 

 «លនុរះលគបាៃចូលលៅក្នុងពករុងរាមា៉ា រលី�ើេ លនារះលេលីលស េ្ិរាឋា ៃ 

ថា ឱពពរះលេ�ូវ៉ាលេើេ សូមពទង់ល្វើឲ្យណភ្កមៃនុស្សទំាងលៃរះបាៃភលាឺល�ើង លដើម្ី  

ឲ្យលមើលល�ើញវញិ ពពរះលេ�ូវ៉ាពទង់ក៏លពបាសពបទាៃឲ្យណភ្កលគបាៃភលាឺល�ើង

វញិ ឲ្យលគបាៃលមើលល�ើញ លនារះក៏ល�ើញថា លគលៅកណ្ាលពករុងរាមា៉ា រ ីល�ើេ 

កាលលសច្េនុីស្រាណេលបាៃល�ើញលគ លនារះពទង់មាៃពពរះបៃ្ូល សួរលេលីលសថា 

លោកឪពនុកលេើេ លតើពតរូវឲ្យពបោរជីវតិលគ លតើពតរូវសមាលា ប់ លគឬេី? លោកទូល 

ល្លាើេថា មិៃពតរូវពបោរលគលទ លតើៃឹងវេសមាលា ប់ពួកលឈលាើេ ណដលចាប់ក្នុង ការ 

សង្រ្្មឬេី សូមោក់ៃំបនុ័ង ៃិងទឹកមកលៅមនុ្លគ ឲ្យបរលិភាគវញិ រចួឲ្យ ពត�ប់ 

លៅឯលៅោវ េលគលៅ។ ដូលច្រះ លសច្ក៏ចាត់ណចងលភាជនាោរយ៉ាងលពចើៃឲ្យលគ 

កាលលគបាៃបរលិភាគរចួល�ើេ លនារះពទង់ ណលងឲ្យលៅវញិ ល�ើេលគវលិពត�ប់ 

លៅឯលៅោវ េ្លាួៃលៅ ឯរាសៃ៍សនុីរក៏ីណលងទង្ន្ាៃចូលក្នុងស្សរុកេនុីស្រាណេល
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លោេពួកៗលទៀត»។ សូមអាៃគម្ីរ ពងសោវតារក្សពតទី២ ជំពូក ៦។

 លពកាេពីលនារះមួេរេៈ ៃគរេនុីស្រាណេលបាៃរចួ ន្ុតពីការវេពបោរ

នៃកងទ័ពសនុីរ។ី ប៉ានុណៃ្លពកាេមក លៅលពកាមការពគប់ពគងរបស់លសច្ោណសល

ដ៏រងឹបនុឹង កងទ័ពសនុីរក៏ីលឡាមព័ទ្ទីពករុងរាមា៉ា រ។ី ពបជារាសសេ្នុីស្រាណេលមិៃធ្លា ប់

ជួបពបទរះៃឹងការទ័លពចកដូចជាលៅលពលនៃការលឡាមព័ទ្លៃរះល�ើេ។ េំលពើ

បាបនៃដូៃតារបស់ពួកលគបាៃធ្លា ក់មកលលើកូៃលៅរបស់ពួកលគមួេជំនាៃ់ល�ើេ

មួេជំនាៃ់លទៀត។ េំណត់ជាេូរេណងវងបាៃជំរនុញឲ្យលសច្នៃៃគរេនុីស្រាណេល

េស់សង្ឹមជាខ្លា ំង លៅលពលណដលលោកលេលីលសបាៃទស្សៃ៍ទាេថាៃឹងពតរូវ

បាៃរលំោរះលៅន្ងៃណស្អកលៃរះជាមិៃខ្ៃ។

ច័ន្ទ-៦ សីហា    េំណាៃ ពពរះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ លេលរមា ជំពូក១២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ណត លបើ ឥត មាៃ លសចក្ី ជំលៃឿ លទ លនារះ មិៃ អាច ៃឹង ោប់ ដល់ 

ពពរះ�ឫទ័េ ពពរះ បាៃ ល�ើេ ដ្ិត េ្ក ណា ណដល ចូល លៅ ឯ ពពរះ លនារះ ពតរូវ ណត លជឿ 

ថា មាៃ ពពរះ ណមៃ ល�ើេ ថា ពទង់ ពបទាៃ ររ្វ ៃ់ ដល់ េស់ េ្ក ណដល ណសវង រក ពទង់។  

ល�លពពើរ ១១:៦

 លុះស្អែកឡ�ើងឡៅឡេលជិតភ្លឺ ពេះអម្ចា ្់ «ព្រង់បានឡ្វើឲ្យេួក្័រេ្ីុរបីាន

ឮ្ូរ្ន្ធឹករឡ្រះចម្បាងំ និង្ន្ធឹកេលឡ្ះ គលឺជា្ូរ្័េ្ទ ននកង ្័រេ  យ៉ាង ្ ំ»។ 

ឡ�ើយេួកឡគភ្ញា ក់ឡ�ើងទំាងភ័យខ្្ច «ឡ�តុឡោះឡគក៏ឡពរោក ឡ�ើង រត់ឡៅឡៅឡេល 

ពេលប់ឡោះ» ្ុរកឡោល «ទំាងពតសាល និងឡ្ះ ឡ�ើយលារប្់ ឡគ ្ុរក្ីរឡបាះ ្័រេ 

ឲ្យឡៅ» ជាមួ្យនធឹងឡ្បៀង អាហារ សែល ឡគបានបពម្រុង្ុរកជា ឡពចើន។ េួកឡគ «ក៏ រត់ 

យកសតជីវតិឲ្យរចួឡៅប៉ាុឡ ណ្ ះ»។ ឥតបសងអែបងអែង់ រ�ូតឆ្ងផុត ្រឡន្ យ័រដាន់។

 ឡៅរាពតីននរោរបាក់្័រេឡោះ ម្នម្នុ្្សឃង់្បួនោក់ឡៅម្ត់ទាវ រ្ីរពករុង 

កំេុងអ្់្ង្ធឹម្ឡដាយរោរអត់ឃ្្ន បានគិតគ្នា ថានធឹង ឡៅ្ំុចុះចូលជាមួ្យ នធឹង 

កង្័រេ្ីុរ ី្ំុឡ្ចក្ីឡម្ត្្េីេួកទាហានសែលឡោម្េ័្រ្្ីរពករុងទំាងឡោះ ឡដាយ

្ង្ធឹម្ថានធឹងឡ្វើឲ្យេួកទាហានម្នរោរអាណិតឡម្ត្្ ឡ�ើយេួកឡគនធឹង្រ្ួរល



ទំព័រ-298- ពួកលោរា ៃិងលសច្

បានចំណីអាហារខ្ះ។ េួកឡគម្នរោរភ្ញា ក់ ឡផអែើលជា ខំ្្ង ឡពរះឡៅឡេលចូល 

ែល់ជំរ ំេួកឡគ «មិ្នឡឃើញម្នអនាក្ឡសាះ»។ ឡដាយគ្មា នអនាក្ឡ្វើបាប 

ឬឃ្ត់ឃ្ំង «ែូឡចនាះ រោលេួកគម្្ង់ ឡោះបាន ឡៅែល់ឡជើង្ីរឡបាះ្័រេ ឡោះក៏ 

ចូលឡៅកនាុងពតសាលមួ្យ ោំគ្នា ្ីុផធឹកឡៅ រចួឡគយកម្្ពបាក់ ្ំេត់អាវឡៅ  

លាក់្ុរក ក៏ពត�ប់ឡៅ ចូលកនាុង ពតសាល  មួ្យឡ្រៀត យករប្់េីឡោះ ឡៅលាក់ 

្ុរកសែរ។ ឡោះឡគ និយយគ្នា ថា ឡយើង ពបពេធឹត្ែូឡចនាះមិ្នលអែឡ្រ ែបិតន្ងៃឡនះជា ន្ងៃ 

ម្នែំណធឹ ងលអែ សតឡយើងឡៅ ឡ្ងៃៀម្ វញិ»។

 ម្នជ័យភ័ណ្ឌ ជាឡពចើន ម្ន្ម្ភា រៈជាឡពចើនឡៅន្ងៃឡោះ «ែូឡចនាះ ឡម្សៅ 

យ៉ាងម្៉ាែ្ឋមួ្យ រង្វ ល់ក៏បានលក់ន្្មួ្យឡរៀល និងឡម្សៅឱកេីររង្វ ល់ក៏បាន លក់ 

ន្្មួ្យឡរៀលសែរ» ែូចជាឡលាកឡអលីឡ្បានទាយ្ុរករោលេីមួ្យន្ងៃ មុ្នសម្ន។ 

ពេះោម្រប្់ពេះពតរូវបានឡលើកតឡម្កើងឡដាយសា្ន៍ ែន្រម្្ង ឡ្រៀត «ត្ម្ ពេះ   

បន្ទូលននពេះឡយ�ូវ៉ា» ត្ម្រយៈឡហារារប្់ព្រង់ ឡៅ ពបឡ្រ្អីុស្សាសអល។ 

្ូម្អានគម្្ីរេងសាវត្រក្សពត្ីរ២ ៧:៥-១៦។ 

 ែូឡចនាះ ម្នុ្្សរប្់ពេះបានបន្ឡ្វើរោរេីមួ្យឆ្នា ំឡៅមួ្យឆ្នា ំ ឡដាយចូល

ឡៅជិត្នាិ្រ្ជាមួ្យនធឹងពបជារាស្ ្កនាុងកិចចារោរែ៏ឡសាមា ះពតង់ ឡ�ើយឡៅ ពគ្ អំណត់ 

េួកឡគបានឈរជាមួ្យនធឹងពេះម្ហាក្សពតជាអនាកផ្ល់ែំបូោមា នែ៏ឆ្្តវងនវ។ 

ឡៅពគ្ឡបាះបង់ជំឡនឿននរោរថាវ យបង្ំរបូពេះែ៏យូរអសងវង រប្់េួកអនាកែធឹកោំ

និងពបជារាស្ ្សែលបានោំម្កនូវរោរថាវ យបង្ំែល់ពេះបាល ឡគក៏ឡៅសតឡឃើញ

ម្នស្្ឡម្លឡ ម្ា ងងធឹតននរោរឡបាះបង់ជំឡនឿឡៅពគប់្ីរកសន្ង ប៉ាុសន្ ក៏ឡៅសត

ម្នអនាកសែលមិ្នពេម្ពរោបថាវ យបង្ំែល់ពេះបាល ឡៅ ពតង់ ឡនះខ្ះ ពតង់ឡោះ    

ខ្ះសែរ។ ខណៈសែលឡលាកឡអលីឡ្បានបន្កិចចារោរននរោរសក្រពម្ង់រប្់ឡលាក 

ម្នុ្្សជាឡពចើនបានែកខ្ួនឡចញេីរោរនិយម្សា្ន៍ែន្រ ឡ�ើយេួកឡគបាន

ឡរៀន្ូពតឡ្វើរោរបឡពម្ើពេះែ៏េិតឡដាយអំណរ។ ឡហារាបានរកីរាយឡដាយសារ 

រោរអសាចា រ្យននពេះគុណរប្់ពេះទំាងឡនះ ឡ�ើយឡលាកក៏ពតរូវបានឡលើក្រធឹកចិត្

ឡដាយសារចំណង់យ៉ាង្ំឡ្ង ចង់ចូលឡៅែល់អនាកសែលម្នចិត្ឡសាមា ះពតង់



ទីបញ្ច ប់នៃកិច្ចការរបស់លោកលេលីលស-ទំព័រ-299-

ទំាងអ្់ផងសែរ។ កសន្ង្សែលឡលាកឡៅែល់ ឡលាកខំពបធឹងសពបងឡ្វើជាពគរូ

បឡពងៀនអំេីឡ្ចក្ី្ុចរតិឡៅ្ីរឡោះ។

 ឡចញេីគំនិតរប្់ម្នុ្្ស ល្រ្ផលននរោរផ្្្់ប្ូរខ្ងពេលធឹងវញិ្ញា ណ

ឡៅកនាុងនគរ ហាក់ែូចជាគ្មា ន្ង្ធឹម្ឡ�ើយ មិ្នខុ្គ្នា េីល្រ្ផលឡៅចំឡរះ

អនាកបឡពម្ើរប្់ពេះ សែលកំេុងសតបឡពម្ើរោរឡៅ្ីរងងធឹតននសផនែី ្ េវន្ងៃឡនះឡ្រ។ 

ប៉ាុសន្ េួកជំនំុននពេះពគិ្គ្លឺជាភ្នា ក់ង្ររប្់ពេះ ្ពម្ប់ពបរោ្េីឡ្ចក្ីេិត 

សែរ ពេះបានពបទានអំ្ចឲ្យេួកឡគឡ្វើកិចចារោរែ៏េិឡ្្ ឡ�ើយពប្ិនឡបើ

េួកជំនំុម្នភក្ីភ្េចំឡរះពេះ ស្ាប់បង្្ប់ ចំឡរះពកធឹត្យវន័ិយរប្់ពេះ ឡោះ 

ពេះនធឹងគង់ឡៅជាមួ្យនធឹងេួកជំនំុឡោះ ជា ពេះ ឡចស្ាែ៏ខ្្់បំផុត។ ពប្ិនឡបើ

េួកជំនំុឡសាមា ះពតង់ឡៅនធឹងភក្ីភ្េរប្់ខ្ួន ឡោះគ្មា នអំ្ចអវី សែលអាច ឈរ 

ទា្់នធឹងឡគបានឡ�ើយ។ កង្័រេនន្ពតរូវនធឹងសលងអាចវយ្ោ្ប់ម្កឡលើ

េួកឡគែូចជាអង្ក ម្ ពបឆំ្ងនធឹង ខ្យល់ កួចតឡៅឡ្រៀតឡ�ើយ។

 ម្នអរឡុ្្័រយែ៏ភ្លឺសចងោំង  និងម្ន្ិរលីអែឡៅចំឡរះមុ្ខេួកជំនំុ  

ពប្ិនឡបើេួកជំនំុឡោះនធឹងរក់អាវផ្យននឡ្ចក្ី្ុចរតិរប្់ពេះពគិ្ ្ឡដាយ 

ែកភក្ីភ្េឡចញេីឡលាកិយ។

អង្គារ-៧ សីហា    េំណាៃ ពពរះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ លេលរមា ជំពូក១៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯ ទូលបង្ំ វញិ ទូលបង្ំ ៃឹង រពឹំង លមើល ពពរះភង្ក្ ពទង់ 

លោេ លសចក្ី សនុចរតិ កាល ណា ទូលបង្ំ ភាញា ក់ ល�ើង លនារះ ៃឹង បាៃ ស្កប់ ចិត្ 

លោេ ល�ើញ របូ េង្ ពទង់។  ទំៃនុកតលម្កើង ១៧:១៥

 ពពរះបាៃពតាស់លៅេ្កលរាម រះពតង់ ណដលលជឿដល់ពទង់ ឲ្យៃិយេ លៅ 

កាៃ់េ្កណដលមិៃលជឿ ៃិងេ្កេស់សង្ឹមលោេកាលា ោៃ។ េ្កណដល េស់សង្ឹម   

លេើេ ចូរណបរមករកពពរះវញិ។ ចូរណសវងរកកមាលា ំងពីពពរះ ជាពពរះ ដ៏មាៃ ពពរះជៃម 

រស់។ សូមបរ្ហា ញជំលៃឿដ៏សនុភាព ៃិងរងឹមំាមិៃរលង្ើ លៅលលើេំណាច ៃិងពពរះ

�ឫទ័េចង់ជួេសលង្រ្្រះរបស់ពទង់។ លៅលពល ណដលលេើង លតាង កមាលា ំងរបស់ 



ទំព័រ-300- ពួកលោរា ៃិងលសច្

ពទង់ ភាពេស់សង្ឹមយ៉ាង្ងៃៃ់្ងៃរ ភាពលៃឿេណាេ ៃឹងមាៃការផ្លា ស់ប្ូរ

យ៉ាងេរា្ច រ្យ។ ពពរះៃឹងល្វើការលៃរះលដើម្ីសិរលី្អនៃពពរះនាមរបស់ ពទង់។

 ដរាបណាលោកលេលីលសលៅណតអាចល្វើដំលណើ រពីកណៃលាងមួេលៅកណៃលាង

មួេ ោសលពញទំាងៃគរេនុីស្រាណេល លោកបាៃបៃ្លលើកតលម្កើងដល់រាោ

នៃពួកលោរាលោេចំណាប់អារមមណ៍យ៉ាងសកមមជាៃិច្ច។ លោកលៅកណៃលាងណា 

ពពរះបាៃគង់លៅជាមួេលោកលៅទីលនារះណដរលោេពបទាៃោក្យឲ្យលោកៃិយេ 

ៃិងេំណាចឲ្យលោកល្វើការេរា្ច រ្យ។ មាៃលពលមួេ «ពួកសិស្សរបស់ ពួកលោរា 

លគជពមាបដល់លេលីលសថា សូមលមើល ទីកណៃលាងណដលលេើង្ញានុំលៅជាមួេៃឹងលោក

លៃរះ ចលង្អៀតដល់លេើង្ញានុំលពកណាស់ សូមលបើកឲ្យលេើង្ញានុំលៅឯទលៃលាេ័រោៃ់ 

កាប់េកលឈើមួេលដើមម្ាក់ ល្វើជា ទី អាស្ស័េលៅទីលនារះ» (ពងសោវតារក្សពត ទី២ 

៦:១២)។ លោកលេលីលសបាៃលៅឯទលៃលាេ័រោៃ់ជាមួេពួកលគ លលើកទឹកចិត្

ពួកលគលោេវត្មាៃរបស់លោក បលពងៀៃដល់ពួកលគ ពពមទំាងល្វើការេរា្ច រ្យ

លដើម្ីជួេដល់ពួកលគក្នុងការបំលពញការរ្រ។ «ណតកាលម្ាក់កំពនុងណតកាប់ លនារះ

ណ្លាពូលៅបាៃរបូតធ្លា ក់លៅក្នុងទឹក រចួេ្កលនារះណស្សកល�ើងថា វរល�ើេ លោក 

មា្ច ស់្ញានុំលេើេ ដ្ិតពូលៅ លៃរះ ្ ញានុំបាៃ្្ចីមកពីលគ េ្កសំណពវរបស់ពពរះសួរថា លតើ  

ធ្លា ក់ពតង់ ណា េ្កលនារះក៏ បរ្ហា ញកណៃលាង រចួលោកកាប់ណមកលឈើមួេកំណាត់ 

លបារះលៅ ក្នុងទឹក ល�ើេណ្លាពូលៅក៏េណណ្តល�ើងមក លនារះលោកបរ្្ប់ថា ចូរ 

ចាប់ េក ចនុរះ េ្កលនារះក៏លូកនដលៅចាប់េកមក» (្ ៥-៧)។  

 កិច្ចការរបស់លោកមាៃពបសិទ្ិភាពជាខ្លា ំងល�ើេឥទ្ិពលរបស់លោកល្ី

សនុសរាេ រ�ូតដល់សូម្ីណតពពរះលៅេ៉ាូអាស ជាលសច្វេ័លកមង ណដល លោរព 

ដល់របូពពរះ ល�ើេលោរពដល់ពពរះតិចតួចលនារះ ក៏ទទួលរ្ាល់លោរាលៃរះថាជា

ឳពនុកនៃរាសៃ៍េនុីស្រាណេលណដរ ល�ើេពបកាសថាវត្មាៃរបស់លោកលៅក្នុង

ចំលណាមពួកលគក្នុងពោលំបាកមាៃតនមលាជាងមាៃកងទ័ពលសរះ ៃិង រលទរះ ចមបាងំ 

លៅលទៀត។ មាៃលសចក្ីកត់ពតាយ៉ាងលៃរះថា «លៅពោលនារះ លេលីលស  លោកចាប់ឈ ឺ

លោេជំងឺណដលនំាឲ្យលោករាលា ប់ ល�ើេេ៉ាូអាស ជា លសច្េនុីស្រាណេល ពទង់យង  



ទីបញ្ច ប់នៃកិច្ចការរបស់លោកលេលីលស-ទំព័រ-301-

ចនុរះលៅសួរលោក ក៏ល ង្ៃ កេំៃឹងលោក លោេ ពពរះបៃ្ូលថា ឱលោក ឪពនុក លោក 

ឪពនុក្ញានុំលេើេ លៃរះគឺជាពពរះរាជរ្ៃិង ទ័ព លសរះ របស់ពួកេនុីស្រាណេល ល�ើេ»។ 

  លោរាលេលីលសបាៃល្វើសកមមភាពជាឳពនុកដ៏ពបកបលោេពបាជាញា ៃិង 

ការអាណិតអាសូរចំលោរះលសច្ណដលកំពនុងជួបបញ្ហា  ៃិងពតរូវការជំៃួេយ៉ាងលពចើៃ

េង្លៃរះ។ ល�ើេលទារះលៅក្នុងសភាពណបបលៃរះក៏លោេ ក៏លោកមិៃបាៃណបរលចញពី

លសច្វេ័លកមងណដលោម ៃពពរះ ណដលលៅចំលោរះមនុ្លោកណដរ លបើល្វើ ដូលច្ារះ តួនាទី 

ណដលគួរឲ្យទនុកចិត្បាៃ ណដលលោកកំពនុងមាៃលនារះៃឹងមិៃសក្ិសមលទ លពោរះ  

ពពរះេង្កំពនុងពតរូវការដំបូនាម ៃពីលោកយ៉ាងខ្លា ំង។ លៅក្នុងទិពវញ្ញា ណរបស់ ពទង់ 

ពពរះ បាៃពបទាៃឱកាសដល់លសច្ឲ្យរលំោរះការបរាជ័េកាលពីេតីតកាល ល�ើេ

ោក់ៃគររបស់ពទង់លៅលលើទឹកដីដ៏រនុងលរឿងវញិ។ ឥ�ូវលៃរះ កងទ័ពសនុីរកំីពនុងកាៃ់

កាប់ទឹកដីទលៃលាេ័រោៃ់ភាគខ្ងលកើត ពតរូវបាៃរនុញពចាៃឲ្យពត�ប់្េលពកាេ

វញិ។ ពពរះបាៃបរ្ហា ញពពរះលចរ្ារបស់ពទង់ជំៃួសរាសៃ៍េនុីស្រាណេល ណដល 

មាៃកំ�នុសលៃរះម្ងលទៀតល�ើេ។

 លោរាណដលជិតោច់្្យល់រាលា ប់បាៃទូលលៅលសច្ថា «សូមេក្្ូ ៃិង 

ពពរួញ មក» ពទង់ក៏េក្្ូ ៃិងពពរួញមកឯលោក។ រចួលោរាមាៃពបរាសៃ៍ ទូល  

ថា «សូមពទង់ដំល�ើង្្ូលៅ លនារះពទង់ក៏ដំល�ើង ល�ើេលេលីលសោក់នដ លលើ ពពរះ�ស ្

លសច្ រចួលោកទូលថា សូមលបើកបង្អួចខ្ងលកើតលៅ» សំលៅ លៅ ទីពករុងឯនាេ  

ទលៃលាេ័រោៃ់ ណដលកងទ័ពសនុីរកីាៃ់កាប់។ ពទង់ក៏លបើក បង្អួច រាលា បពពិល  លេលីលស 

ទូលសូមឲ្យពទង់បាញ់លៅ។ លៅលពលណដល ពពរួញកំពនុង ណតលោរះលៅ ពពរះបាៃ 

បណ្ាលឲ្យលោរាៃិយេថា «លៃរះល�ើេជា ពពរួញ ជ័េ នៃពពរះលេ�ូវ៉ា គឺជាពពរួញ

ជ័េជម្រះណដលឈ្រះពួករាសៃ៍សនុីរ ីដ្ិតពទង់ៃឹង ពបោរពួកសនុីរលីៅពតង់ អាណ្ក 

ទាល់ណតលគវនិាសរាបសូៃ្យលៅ»។

ពុធ-៨ សីហា    េំណាៃ ពពរះគម្ីរពបចំាន្ងៃ៖ លេលរមា ជំពូក១៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ មៃនុស្ស អាពកក់ ពតរូវ ធ្លា ក់ ចនុរះ លោេ េំលពើ ្ ូច អាពកក់ របស់ 
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្លាួៃ ណត មៃនុស្ស សនុចរតិ មាៃ ទី ពំនាក់ ក្នុង កាល ណដល រាលា ប់ វញិ។  សនុភាសិត 

១៤:៣២

 ល�ើេឥ�ូវលៃរះលោរាបាៃរាកល្ងជំលៃឿរបស់លសច្ ។ លោេ សូម 

ឲ្យលសច្េ៉ាូអាសេកពពរួញមក  លោកបាៃមាៃពបរាសៃ៍ថា «សូម បាញ់លៅ   

ដីលៅ»។ លសច្បាៃបាញ់លៅដីបីដង រចួពទង់ក៏លៅលសងៃៀម។ លេលីលស  ឧទាៃ 

ភាលា មល�ើងថា «គួរណតពទង់បាៃបាញ់ដល់លៅ៥ឬ៦ដងចនុរះ លនារះពទង់ ៃឹង បាៃវេ  

ពួកសនុីរ ីទាល់ណតបាៃបំផ្លា ញលគឲ្យសូៃ្យបាត់លៅ ណតឥ�ូវលៃរះ ពទង់ ៃឹងវេលគ 

បាៃពតឹមណត៣ដងប៉ានុលណាណ រះ» (ពងសោវតារក្សពតទី២ ១៣:១៥-១៩)។

 លមលរៀៃលៃរះសពមាប់មៃនុស្សទំាងេស់ណដលពពរះពទង់បាៃពបគល់តួនាទី

ឲ្យល្វើេវីមួេ។ លៅលពលណដលពពរះលបើក្លាូវឲ្យបាៃសលពមចកិច្ចការណាមួេ ល�ើេ 

ពបទាៃការធ្នារា៉ាប់រងនៃលជាគជ័េ េ្កណដលពទង់បាៃលពជើសលរ ើសល្វើជាឧបករណ៍

លនារះ ពតរូវណតល្វើកិច្ចការទំាងេស់លៅក្នុងពពរះលចរ្ារបស់ពទង់ លដើម្ីនំាមកៃូវ

លទ្្លតាមពពរះបៃ្ូលសៃយា។ ពពរះពបទាៃលជាគជ័េណដលសមាមាពតលៅ

ៃឹងកិច្ចការណដលលគបំលពញលោេភាពរកីរាេ ៃិងតសូ៊សវិត រាវ ញ។ ពពរះអាច

ល្វើការេរា្ច រ្យដល់រាសសរ្បស់ពទង់ ណតក្នុងករណីណដលេ្កលនារះបំលពញតួនាទី

របស់្លាួៃលោេឥតសំនចកមាលា ំងប៉ានុលណាណ រះ។ ពពរះេង្ពតាស់លៅមៃនុស្សណដលមាៃ

ការលរះបង់ ឲ្យបំលពញកិច្ចការរបស់ពទង់ មៃនុស្សណដលមាៃលសចក្ីកាលា ោៃៃិង

មាៃសីល្ម៌ល្អ ណដលមាៃលសចក្ី ស្សឡាញ់ ល្រះ ្ ួល ៃិងចិត្ពនុរះកលង្ញ្្ជ ល 

មិៃលចរះឈប់ឈរ។ េ្កបលពមើការណបបលៃរះៃឹងរកល�ើញថាមិៃមាៃកិច្ចការណា

ណដលពិបាកលពក មិៃមាៃកិច្ចការណាមួេណដលោម ៃសង្ឹមល�ើេ។ ពួកលគ 

ៃឹងល្វើការលោេោម ៃភិតភ័េ រ�ូតដល់ការបរាជ័េណដលលគលមើលល�ើញយ៉ាង

ចបាស់ ណពបកាលា េលៅជាលជាគជ័េយ៉ាងពតចរះពតចង់។ មិៃមាៃេវីរារាងំពួកលគ 

ល�ើេ លទារះបីជាជញ្្ជ ំងគនុក ឬបលរ្្លសសររបស់វរីជៃនៃលសចក្ីជំលៃឿណដល  

លៅខ្ងមនុ្ ក៏មិៃអាចល្វើឲ្យពួកលគរ្កលរលចញពីលោលបំណងនៃការបំលពញ

ការរ្រជាមួេៃឹងពពរះ លដើម្ីលលើកតលម្កើង ៃគរ របស់ពទង់ល�ើេ។



ទីបញ្ច ប់នៃកិច្ចការរបស់លោកលេលីលស-ទំព័រ-303-

 កិច្ចការរបស់លោកលេលីលស បាៃបញ្ច ប់លៅពតឹមការថាវ េដំបូនាម ៃ ៃិង

ការលលើកទឹកចិត្ដល់លសច្េ៉ាូអាស។ ជាេ្កណដលបាៃទទួល ពពរះវញិ្ញា ណណដល

បាៃគង់លៅជាមួេៃឹងលោកលេលីយ៉ាទំាងស្សរុង លោកបាៃបរ្ហា ញភាពលរាម រះ

ពតង់រ�ូតដល់ទីេវរាៃ។ លោកមិៃណដលរ្កលរម្ងណាល�ើេ។ លោកមិៃ

ណដលបាត់បង់ទំៃនុកចិត្លៅលលើេំណាចដ៏្ំបំ ន្ុតរបស់ពពរះល�ើេ។ លៅលពល

្លាូវណដលលៅពីមនុ្លោកលមើលលៅោក់ដូចជាបិទជិតោម ៃពចកលចញ លោកលៅ 

ណត រនុលលៅមនុ្លោេជំលៃឿជាៃិច្ច ល�ើេពពរះបាៃលលើកតលម្កើងទំៃនុកចិត្របស់

លោកលៃរះ ល�ើេលបើក្លាូវលៅចំលោរះមនុ្លោក។



ទំព័រ-304- ពួកលោរា ៃិងលសច្

 ពពរះមិៃបាៃឲ្យ លោកលេលីលសលៅតាម្លាូវលោកលេលីយ៉ាជាលៅោវ េ

របស់លោក លៅក្នុងរាជរ្លភលាើងលនារះលទ។ ប៉ានុណៃ្ពពរះបាៃបលណ្ាេឲ្យលោកធ្លា ក់

្លាួៃមាៃជំងឺយ៉ាងេូរលៅវញិ។ លៅក្នុងពោកលមសោេៃិងការឈឺចាប់នៃភាពជា

មៃនុស្សដ៏េូរេណងវង លសចក្ីជំលៃឿរបស់លោកលៅជាប់ៃឹងលសចក្ីសៃយារបស់

ពពរះ ល�ើេលោកបាៃលមើលល�ើញពួកលទវតានៃឋាៃសួគ៌ ណដល កំរាៃ្ ចិត្ៃិង 

្្ល់លសចក្ីសនុ្រាៃ្លៅពីលលើលោក។ ឥ�ូវលៃរះ លោកបាៃល�ើញវត្មាៃ របស់

លទវតាណដលលោរលពញលៅលោេការអាណិតអាសូរ ដូចកាលណដលលោកបាៃ

ល�ើញពួកលទវតាណដលមាៃរលទរះចមបាងំលភលាើង ព័ទ្ជនុំវញិ កងទ័ពលសរះ ៃិង រលទរះ 

ចមបាងំនៃពបលទសសនុីរ ីលៅលលើភ្ំដូថាៃ់ដូលច្ារះណដរ ល�ើេលោកក៏បាៃ សពមាក  

លៅ។ លោកបាៃមាៃជំលៃឿយ៉ាងរងឹមំាេស់មួេជីវតិ ល�ើេលៅលពលណដលលោក

បាៃលបារះជំោៃលៅមនុ្លៅក្នុងចំលណរះដឹងនៃទិពវញាណរបស់ពពរះ ៃិងលសចក្ី

សប ន្ុរសនៃក្ីលមត្ារបស់ពទង់ លសចក្ីជំលៃឿបាៃបង្ំជាប់ជាៃិច្ចលៅក្នុងការលរាម រះ

ពតង់ៃឹងពពរះ ល�ើេលៅលពលណដលលសចក្ីរាលា ប់បាៃេំោវនាវលៅរកលោក 

លោកបាៃលរៀបចំ្លាួៃជាលស្សច លដើម្ីសពមាកពីកិច្ចការ របស់លោក។

 «ពពរះលេ�ូវ៉ាពទង់ពបកបលោេលសចក្ីលមត្ាករនុណា ៃិងលសចក្ី សនុចរតិ 

លេើ ពពរះនៃលេើង្ញានុំ ពទង់មាៃលសចក្ីអាណិតអាសូរ» (ទំៃនុកតលម្កើង១១៦:៥)។ 

«មៃនុស្សអាពកក់ពតរូវធ្លា ក់ចនុរះ លោេេំលពើ្ូចអាពកក់ របស់្លាួៃ ណតមៃនុស្សសនុចរតិ  

មាៃទីពំនាក់ ក្នុងកាលណដលរាលា ប់វញិ» (សនុភាសិត ១៤:៣២)។ លោកលេលីលស

អាចៃឹងេល់ស្សបៃឹងេ្កៃិពៃ្បទទំៃនុកតលម្កើងថា «ប៉ានុណៃ្ពពរះពទង់ៃឹងលោរះពពលឹង

្ញានុំ ឲ្យរចួពីេំណាចនៃឋាៃ�នុំពពលឹងមៃនុស្សរាលា ប់លនារះវញិ ដ្ិតពទង់ៃឹងទទួល ្ ញានុំ 

ទនុក» (ទំៃនុកតលម្កើង ៤៩:១៥)។ ល�ើេលោកអាចបញ្្ជ ក់លោេេំណរថា «ប៉ានុណៃ្ 

ឯ្ញានុំៗ ដឹងថា េ្កណដលលោរះ ញ្ានុំ ពទង់មាៃពពរះជៃមរស់លៅ ល�ើេដល់ជាៃ់លពកាេ 

ពទង់ ៃឹង មកឈរលៅលលើណ្ៃដី» (េ៉ាូប ១៩:២៥)។ «ឯទូលបង្ំវញិ ទូលបង្ំៃឹង

រពឹំងលមើលពពរះភង្ក្ពទង់ លោេលសចក្ីសនុចរតិ កាលណាទូលបង្ំភាញា ក់ល�ើង 

លនារះ ៃឹងបាៃស្កប់ចិត្ លោេល�ើញរបូេង្ពទង់» (ទំៃនុកតលម្កើង ១៧:១៥)៕



នីនីវេ ជាក្រុងធំ-ទំព័រ-305-

ព្រហស្បតិ៍-៩ សីហា    អំណានកពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖ វេវរមា ជំពូ្១៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ វពល វេលា បាន សំវរច វ�ើេ នគរ កពរះ ជិត ម្ ដល់ ដូវចនរះ 

ចូរ បក្រ ចិត្ត វ�ើេ វជឿ ដំណឹង ល្អ ចុរះ។ មា៉ា ្ុស ១:១៥:១៦

 នីនីវេ ជារាជធានីថនសសរុ្អាសវស៊ើរ គឺជាទីក្រុង បដលធំជាង វគ្ំរផុត 

្នុងចំវណាមទីក្រុង្ូររាណទំាងឡាេវៅវលើពិភពវលា្ នាសម័េបដលនគរ  

អីុសរាបអលប្រងបច្ជាពីរ។ លាតសន្ឹងតាម្រវណា្ត េទឹ្ដីដ៏មានជីជាតិ 

វៅតាមដងទវនលេទីកគីត ្រនាទា ្់រពីការប្រ្ប្ញែ្ពី្រ៉ាមបា្ិរលម្ភ្លេ ម រ�ូត ដល់  

ទីក្រុងវនរះបានកាលេ េជា «ក្រុងមួេដ៏ធំសំវ្រើមអរាចា រ្យ កតរូេ ចំណាេ វពល អស់ 

្ីរថ្ងៃ វទើ្របានសព្វ» (េ៉ាូណាស ៣:៣)។  

 វៅសម័េបដល មានការចវកមើនរងុវរឿងជា្រវណា្ត រះអាសនន នីនីវេគឺជា

មជ្ឈមណ្ឌ លថនអំវពើអាក្្់និងអំវពើឧក្ិដ្ឋ្ម្ម។ កពរះបានចាត់ ទុ្ទីក្រុង វនរះ 

ជា «ទីក្រុងបដលក្រឡា្់វោេឈាម វាវពញវោេវសច្្តី្ំភូត និង វសច្្តី   

កចវឡាត…»។ តាមភ្រាជារ្ូរស័ពទា វោរាណា�ុ៊មបានវក្រៀ្រវធៀ្រអំវពើដ៏

វោរវៅវនារះវៅនឹងសត្វសិង្ហបដលមានគំនំុ។ វលា្បានមាន ក្ររាសន៍ 

ថា «ដ្ិតវតើមានអន្ឯណាបដលមិនកតរូេអំវពើ្ំណាចរ្រស់ឯងជានិចចាវនារះ» 

(ណា�ុ៊ម ៣:១, ១៩)។

  វទារះ្ីរជា បានកាលេ េ វៅជាអាក្្់ យ៉ាងណា ្ ៏វោេ ្៏ទីក្រុងនីនីវេ

មិនបានក្រគល់្លេួនវៅឲ្យអំវពើអាក្្់ទំាងសសរុងបដរ។ កពរះអង្គបដល «កទង់ ទត    

ម្ពីវលើឋានសួគ៌ កទង់វ�ើញ មនុស្ស វលា្ទំាងអស់» (ទំនុ្តវមកើង ៣៣: ១៣)  

២២

«នីនីវេ ជាក្រុងធំ»



ទំព័រ-306- ពួ្វោរា និងវស្តច



នីនីវេ ជាក្រុងធំ-ទំព័រ-307-

និង «វ�ើញកគ្់រទំាងអស់បដលមានតថមលេ» (េ៉ាូ្រ ២៨:១០) កទង់ វ្្វង េល់ 

្នុងទីក្រុងវនារះថា មានមនុស្សជា វកចើនវៅ្នុងទីក្រុងបដល្ំពុងបស្វងរ្អ្វីបដល

ល្អជាងមុន និង្្ស់ជាងមុន និងវ្្វងេល់ថា ក្រសិនវ្រើពួ្វគមានឱកាស 

បានវរៀនអំពីកពរះដ៏មានកពរះជន្មរស់េញិ វគនឹងវបារះ្រង់វចាលនូេអំវពើអាក្្់ 

រ្រស់វគ វ�ើេប្ររម្ថា្វ េ្រង្គំដល់កពរះេញិមិនខាន។ វ�ើេវៅ្នុងកពរះ 

កបាជាញែ ញ្ញា ណរ្រស់កទង់ កពរះបាន្រង្្ហ ញអង្គកទង់ដល់ពួ្វគយ៉ាងចបាស់វដើម្ី

ដឹ្នំាពួ្វគឲ្យប្បក្រចិត្តបដរ ក្រសិនជាបាន។ 

 ឧ្រ្រណ៍បដលកពរះបានវកជើសតំាងឲ្យ្រវកមើការរ្រស់កទង់ គឺវោរា 

េ៉ាូណាស ជា្ូនអ័មីថាេ។ កពរះ្រនទាូលថនកពរះវេ�ូវា៉ាបានវលចម្ឯគាត់

ថា «ចូរវកកា្វ�ើងវៅឯនីនីវេ ជាទីក្រុងធំ វ�ើេបសស្ក្រកាស ទាស់ នឹង ក្រុង 

វនារះ ពីវកររះអំវពើអាក្្់រ្រស់វគបានរាេវ�ើង វៅចំវររះ មុ្អញ វ�ើេ» 

(េ៉ាូណាស ១:១, ២)។

 កាលវោរាវនរះបានពិចារណាអំពីការពិបា្ និងសភ្ពតានតឹងបដល

ោ្់ដូចជាមិនអាចសំវរចតាមការ្រង្្គ ្់រវនរះបាន រាតំាងបានល្ួង ឲ្យវលា្

សង្ស័េចំវររះកពរះកបាជាញែ ញ្ញា ណរ្រស់កពរះ ្នុងការកតាស់វៅវនរះ។ វ្រើគិត 

តាម ទស្សនៈរ្រស់មនុស្ស ោ្់ដូចជាមិនមានក្រវយជន៍ អ្វី្នុង ការក្រកាសរារ  

ប្រ្រវនរះ វៅ្នុងទីក្រុងដ៏អំនួតវនរះវ�ើេ។ គាត់បាន វភលេចថា កពរះបដលគាត់

្រវកមើគឺជាកពរះបដលមានសព្វញញាូញ្ញា ណ និងសព្វកពរះវចរា្ត ។ វពល បដលគាត់ 

រាទា ្់វសទាើរ និងវៅសង្ស័េវៅវ�ើេ រាតំាងបានកជមុជគាត់វោេ ការបា្់ទឹ្   

ចិត្ត។ រាតំាងបានចា្់រេ្ វោរាវោេ ការភ័េ ខាលេ ចដ៏ធំមួេ វ�ើេ «វលា្ 

វកកា្វ�ើង រត់វៅឯក្រុងវតើសីុសេញិ»។ វលា្្៏វៅឯេ៉ាុ្រវ្រ៉ា វ�ើេវៅទីវនារះ

វលា្បានវ�ើញនាវាមួេវរៀ្រនឹងវចញដំវណើ រ «វនារះវលា្  វចញកបា្់ជា 

តថមលេជិរះ រចួ្៏ចុរះនាវាវនារះ វដើម្ីវៅឯវតើសីុសជាមួេនឹងវគ» (្ ៣)។ 

 វៅ្នុង្រនទាុ្បដលកពរះបានក្រទានដល់គាត់ កពរះបានក្រទានការទទួល

្ុសកតរូេយ៉ាងធងៃន់ធងៃរដល់វលា្េ៉ាូណាស ្រ៉ាុបន្ត កពរះបដលបាន្រង្្គ ្់រឲ្យ វលា្ វៅ 
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គឺជាកពរះបដលអាចកទកទង់អន្្រវកមើរ្រស់កទង់ និងអាចក្រទានវជាគជ័េដល់ 

វលា្។ ក្រសិនវ្រើវោរាវនារះបានរា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រវោេឥតសង្ស័េ វនារះវលា្នឹង

មិនបានជួ្រនឹងវាសនាអាក្្់វ�ើេ វ�ើេកពរះនឹងក្រទានពរដល់វលា្ជាវកចើន

អវន្។ ្រ៉ាុបន្ត វៅ្នុងភ្ពអស់សង្ឹមរ្រស់វលា្េ៉ាូណាស កពរះមិនបានវបារះ 

្រង់វលា្វចាលវទ។ ឆលេងកាត់ការពិបា្ៗ  និង ការអន្តរាគមន៍  ដ៏ចបមលេ្ពីកពរះ 

ជាមាចា ស់ វធ្វើឲ្យទំនុ្ចិត្តរ្រស់វោរាវៅវលើកពរះអង្គ និងវៅវលើកពរះវចរា្ត ដ៏

ឥតកពំបដនរ្រស់កទង់ វដើម្ីជួេសវ្ង្្គ រះ កតរូេបានវកបាសឲ្យរស់ វ�ើងេញិ។

សុព្រ-១០ សីហា    អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖ វេវរមា ជំពូ្១៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ លុរះ កពរះវេសូ៊េ បាន ឮ វនារះ កទង់ មាន កពរះ្រនទាូល ថា ពួ្ 

អន្ បដល ជា សុ្ ស្របាេ វគ មិន កតរូេ ការ នឹង កគរូវពទ្យ វទ គឺ ជា មនុស្ស បដល 

មាន ជំងឺ េញិ វទ វតើ ្ញែុំ មិន បាន ម្ វដើម្ី វៅ មនុស្ស សុចរតិ វទ គឺ ម្ វៅ បត 

មនុស្ស មាន បា្រ ្រ៉ាុវណាណ រះ វដើម្ី ឲ្យ វគ បក្រ ចិត្ត វ�ើង។ មា៉ា ្ុស ២:១៧

 ក្រសិនវ្រើវលា្េ៉ាូណាសបាន្្់រវ�ើេពិចារណាវោេវសងៃៀមរាងៃ ត់ 

វៅវពលបដលកពរះកតាស់វៅតំាងពីដំ្ូរងម្ វនារះវលា្កបា្ដជាបានដឹង

យ៉ាងចបាស់អំពីភ្ពលងៃង់វ ល្េ ថនការ្ំក្ឹរងបក្រងវគចវេរះពីការទទួល្ុសកតរូេបដល  

កពរះបានក្រទានឲ្យវលា្វនារះ។ ្រ៉ាុបន្ត កពរះមិនបាន្រវណា្ត េឲ្យការវគចវេរះរ្រស់

គាត់្រន្តវៅវោេគា្ម នការរខំានបានេូរវ�ើេ។ «្រ៉ាុបន្តកពរះវេ�ូវា៉ា កទង់ វធ្វើ

ឲ្យមាន្្យល់យ៉ាងខាលេ ំង្រ្់ម្វលើសមុកទ ដូវចនរះ វ ើ្តមានព្ុយរះយ៉ាងធំ វៅ សមុកទ 

ដល់វម៉ាលេរះបានជានាវារ្្ល់បតនឹងប្រ្បា្់អស់វៅ ឯពួ្វជើង្នួល  ្៏សលេុត 

ចិត្ត វ�ើេកគ្់រគាន បានអំរេនាេដល់កពរះរ្រស់្លេួន វគវបារះទំនិញទំាង ្រ៉ាុនា្ម ន 

បដលវៅ្នុងនាវាវចាលវៅ្នុងសមុកទ វដើម្ីនឹងវធ្វើឲ្យនាវាបាន សរាល វ�ើង 

ឯេ៉ាូណាសវលា្បានចុរះវៅវដ្វៅខាង្នុងនាវា វ�ើេ្៏ល្់ស៊្់រ វៅ» 

(្ ៤ និង្ ៥)។

 ្ណៈបដលពួ្នាេ ិ្ ្ំពុង្រន់សសន់ដល់កពរះរ្រស់ពួ្វគឲ្យជួេ នាេ 
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នាវា បានសលេន់វរាលេ �ួសក្រមាណ ្៏បស្វងរ្េ៉ាូណាស វ�ើេនិយេ ថា «មាន ល 

អន្  កទម្់វអើេ អន្វធ្វើអីដូវចនរះ ចូរវកកា្វ�ើង អំរេនាេដល់ កពរះ ថនអន្វៅ 

បក្ងកទង់នឹងនឹ្ចំាពីវេើង វដើម្ីមិនឲ្យវេើងកតរូេេនិាសវ�ើេ» (្ ៦)។

 ្រ៉ាុបន្ត ការអធិរា្ឋ នថន្ុររសបដលបានវគចវចញពីផលេូេថនភ្រ្ិចចារ្រស់

្លេួនវនរះ មិនអាចជួេបានវ�ើេ។ ពួ្នាេ ិ្ បដលមានគំនិតថាព្ុយរះដ៏ចបមលេ្

វនរះគឺជាការ្ឹងសមបាថនកពរះរ្រស់ពួ្វគវនារះ ្៏ឲ្យវយ្រល់ ជាចុង វកកាេ 

ថា គួរបត ចា្់រវ ន្ ត ពួ្វគនិយេថា «ចូរវេើងចា្់រវ ន្ តឲ្យបានដឹងជាការ

អាក្្់វនរះ វ ើ្តដល់វេើងវោេវកររះអន្ណា ដូវចនរះ វគ្៏នំាគាន ចា្់រវ ន្ ត 

វ�ើេ វ ន្ តវនារះកតរូេវលើេ៉ាូណាស។ រចួវគសួរពីដំវណើ រវលា្ថា ចូរកបា្់រ វេើង 

វតើអន្ណាបាននំាឲ្យការអាក្្់វនរះម្វលើវេើង វតើអន្រ្សីុវធ្វើការអី វ�ើេ 

ម្ពីណា វតើអន្វៅសសរុ្ណា វ�ើេជារាសន៍អី?

 «វនារះវលា្ កបា្់រវគថា ្ញែុំជារាសន៍វ�វកពើរ វ�ើេ្ញែុំ វកាតខាលេ ច ដល់   

កពរះវេ�ូវា៉ា ជាកពរះថនឋានសួគ៌ បដលកទង់បាន្រវងកើតសមុកទ និងដីវគា្ផង។ 

ដូវចនរះ វគមាន  វសច្្តីបសញែងខាលេ ចថក្បលង វ�ើេ្៏ សួរ វលា្ ថា វតើអន្បានវធ្វើអ្វី 

ដូវចនរះ ដ្ិត្រណា្ត អន្ទំាងវនារះបានដឹងថា វលា្្ំពុងរត់វគចពីកពរះភ្្្តកពរះ

វេ�ូវា៉ា ពីវកររះវលា្បានកបា្់រវគវ�ើេ។ 

 «រចួវគ  សួរវលា្ថា ដូវចនរះ វតើកតរូេឲ្យវេើងវធ្វើដូចវម្តចដល់អន្ វដើម្ីឲ្យ  

សមុកទ  បាន សងៃ្់រេញិ? ដ្ិតសមុកទវចរះបត្វកមើ្រតឹបតខាលេ ំងវ�ើង។ វលា្កបា្់រ  

វគថា ចូរចា្់រ្ញែុំវបារះវៅ្នុងសមុកទចុរះ វនារះសមុកទនឹងសងៃ្់រដល់អន្រាល់គាន

វ�ើេ ដ្ិត្ញែុំដឹងថា ្្យល់ព្ុយរះយ៉ាងខាលេ ំងវនរះវ ើ្តវ�ើង្៏វោេ វកររះ្លេួន្ញែុំវនរះ 

ឯង។ ្រ៉ាុបន្ត វគនំាគាន ្ំបចេឲ្យបានេលិកត�្់រវៅឯកចំាងេញិ បតមិន បាន វទ ដ្ិត

សមុកទវចរះបត្វកមើ្រតឹបតខាលេ ំងវ�ើងទាស់នឹងវគ ដូវចនរះ វគ្៏ អំរេនាេ ដល់ 

កពរះវេ�ូវា៉ាថា ឱកពរះវេ�ូវា៉ាវអើេ វេើង្ញែុំសូម អង្វរដល់កទង់ សូម្ំុឲ្យវេើង

្ញែុំរាល់គាន កតរូេេនិាស វោេវកររះជីេតិមនុស្ស វនរះវ�ើេ ្៏្ំុឲ្យទមាលេ ្់វទាស

ជា្មាចា េឈាមឥតវទាស ម្វលើវេើង្ញែុំ រាល់គាន បដរ ដ្ិត ឱកពរះវេ�ូវា៉ា វអើេ 



ទំព័រ-310- ពួ្វោរា និងវស្តច

កទង់បានសវកមចការតាមបដលគា្់រកពរះ�ឫទ័េកទង់ វគ្៏ចា្់រេ៉ាូណាស 

វបារះវៅ្នុងសមុកទ រចួសមុកទ ្ ៏សងៃ្់រ វៅ ដូវចនរះមនុស្សទំាងវនារះវគវកាតខាលេ ច

ដល់កពរះវេ�ូវា៉ាយ៉ាងថក្បលង វ�ើេ ្ ៏ថា្វ េេញញា្ូរជាដល់កពរះវេ�ូវា៉ា 

កពមទំាង្រន់្ំរណន់ផង។

សៅរ៍-១១ សីហា    អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖ វេវរមា ជំពូ្១៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  មាន ពរ វ�ើេ អន្ ណា បដល មិន វដើរ តាម ដំ្ូរនា្ម ន 

រ្រស់   មនុស្ស អាក្្់ ្៏ មិន ្ រ វៅ ្ នុង ផលេូេ រ្រស់ មនុស្ស មាន បា្រ ឬ អង្គុេ   វៅ 

ជា មួេ នឹង ពួ្ មនុស្ស បដល វមើលង្េ ។ ទំនុ្តវមកើង ១:១

 «ឯកពរះវេ�ូវា៉ា  កទង់្រកមរុង ឲ្យមានកតីមួេយ៉ាងធំ សកមា្់រ នឹងវល្រ 

េ៉ាូណាស វៅ វ�ើេេ៉ាូណាស បានវៅ្នុងវររះកតីវនារះ កគ្់រ្ីរថ្ងៃ្ីរេ្់រ។

  «្នុងរវាងវនារះ េ៉ាូណាស្៏អធិរា្ឋ នដល់កពរះវេ�ូវា៉ា ជាកពរះថន្លេួន 

ពី្នុង វររះកតី។ វលា្ទូលថា៖

 «ទូល្រង្គំបានអំរេនាេដល់កពរះវេ�ូវា៉ា 

 វោេវកររះទុ្្ខលំបា្រ្រស់ទូល្រង្គំ 

 កទង់្៏បានវឆលេើេម្ទូល្រង្គំវ�ើេ 

 ទូល្រង្គំបានអំរេនាេ វៅ្នុងវររះថនឋាន�ំុកពលឹងមនុស្សរាលេ ្់រ 

 វ�ើេកទង់បានឮសំវ�ងរ្រស់ទូល្រង្គំ។

 «ដ្ិតកទង់បានវបារះទូល្រង្គំវៅ្នុងទីជវករៅ 

 គឺចុរះវៅ្នុងថផទាថនសមុកទ 

 ទឹ្បានវៅព័ទ្ជំុេញិទូល្រង្គំ វ�ើេរល្ទំាង្រ៉ាុនា្ម ន 

 និងអស់ទំាងប្្សទឹ្រ្រស់កទង់បាន�ូរពីវលើទូល្រង្គំ។ 

 



នីនីវេ ជាក្រុងធំ-ទំព័រ-311-

 «វនារះទូល្រង្គំបានវរលថា ទូល្រង្គំកតរូេវបារះវចាលវចញពីចំវររះកពរះវនកត 

  កទង់វ�ើេ ្រ៉ាុបន្ត ទូល្រង្គំនឹងវមើលវៅឯកពរះេោិរ្ររសុិទ្ថនកទង់វទៀត។

 

 «ទឹ្បានវឡាមព័ទ្ទូល្រង្គំ សឹងបតនឹងផុតជីេតិផង ទីជំវៅបាន�ុ៊ម   

 ទូល្រង្គំ ជិត វ�ើេរារា៉ាេបានរុព័ំទ្្បាលទូល្រង្គំ។

 «ទូល្រង្គំបានចុរះវៅដល់ឫសថនភនំទំាង្រ៉ាុនា្ម ន 

 រនុ្ថនបផនដីបាន្ិរទ្ទា្់រពីវលើទូល្រង្គំ ទុ្ជាដរា្រតវៅ 

 «្រ៉ាុបន្ត ឱកពរះវេ�ូវា៉ា ជាកពរះថនទូល្រង្គំវអើេ 

 កទង់បាននំាទូល្រង្គំវ�ើងវចញពីរវ ្្ត ម្ទំាងរស់

 កាលកពលឹងវៅ្នុង្លេួនទូល្រង្គំបានសនលេ្់រវៅ 

 វនារះទូល្រង្គំបាននឹ្ដល់កពរះវេ�ូវា៉ា 

 វ�ើេវសច្្តីអធិរា្ឋ នរ្រស់ទូល្រង្គំបានចូលវៅ្នុងកពរះេោិរ្ររសុិទ្  

 វៅចំវររះកទង់។

 «ពួ្អន្បដលវមើលវៅឯរ្រស់ឥតក្រវយជន៍ បដលមិនវទៀងទាត់ 

 វគរបមងលរះ្រង់វចាលវសច្្តីអាណិតអាសូររ្រស់្លេួនវចញ។

 «បតទូល្រង្គំនឹងថា្វ េេញញា្ូរជាដល់កទង់ 

 វោេសំវ�ងថនរ្្យអរដល់កពរះគុណ 

 វ�ើេទូល្រង្គំនឹងលា្ំរណន់រ្រស់ទូល្រង្គំផង 

 ឯវសច្្តីសវ្ង្្គ រះ វនារះវ ើ្តម្បតពីកពរះវេ�ូវា៉ាវទ»

      (េូ៉ាណាស ១:៧ ដល់ ២:៩) ។



ទំព័រ-312- ពួ្វោរា និងវស្តច

 ទី្ំរផុតេ៉ាូណាសបានដឹងថា «ឯវសច្្តីសវ្ង្្គ រះ វនារះវសសច វៅ កពរះ 

វេ�ូវា៉ា» (ទំនុ្តវមកើង ៣:៨)។ ការរវំោរះ្៏បានធាលេ ្់ម្ វោេទណ្ឌ ្ម្មនិងការ

ទទួលរា្គ ល់ពីកពរះគុណថនវសច្្តីសវ្ង្្គ រះ។ វលា្េ៉ាូណាស្៏កតរូេបានរវំោរះ 

ពីវសច្្តីេនិាសថនទីជវករៅយ៉ាងវករៅ វ�ើេ កតរូេបាន កតីខាជា ្់វៅ វលើដីវគា្។

 កពរះបានកតាស់្រង្្គ ្់រឲ្យអន្្រវកមើរ្ូរវនរះ វៅកពមានដល់ ទីក្រុង នីនីវេ 

ម្តងវទៀត។ «កពរះ្រនទាូលថនកពរះវេ�ូវា៉ា បានម្ដល់ េ៉ាូណាស ម្តង វទៀតថា 

ចូរវកកា្វ�ើងវៅឯនីនីវេ ជាក្រុងធំ វ�ើេបា៉ា េក្រកាសដល់វគ តាមវសច្្តី 

បដលអញនឹង្រង្្គ ្់រ»។ វលើ្វនរះវលា្មិនបានរារង់វោេចិត្តសង្ស័េវទៀតវទ 

្រ៉ាុបន្ត វលា្បានរា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រវោេឥតង្្វរ។ វលា្ «្៏ វកកា្វ�ើង វៅឯ 

ក្រុងនីនីវេ តាមកពរះ្រនទាូលថនកពរះវេ�ូវា៉ា» (េ៉ាូណាស ៣:១-៣)។

 វពលេ៉ាូណាសបានចូលវៅដល់ទីក្រុងភ្លេ ម វលា្្៏បានចា្់រវផ្តើមក្រកាស

ដំណឹងភ្លេ មថា «វៅបត៤០ថ្ងៃវទៀត ក្រុងនីនីវេនឹងកតរូេ្ំរផ្លេ ញវ�ើេ» (្ ៤)។ 

វលា្វធ្វើដំវណើ រពីផលេូេមួេវៅផលេូេមួេទំាងបា៉ា េគងក្រកាសពីការកពមានវនរះ។

អាទិត្យ-១២ សីហា    អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖ វេវរមា ជំពូ្១៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អន្ វនារះ នឹង ដូច ជា វដើម វ ើ្ បដល ដុរះ វៅ ប្្រ ផលេូេ ទឹ្ 

បដល ្រវងកើត ផល តាម រដូេ កាល វ�ើេ សលេឹ្ ្ ៏ មិន វចរះ សសវរនវ�ើេ ឯ ការ   អ្វី  

បដល អន្ វនារះ វធ្វើ វនារះ នឹង ចំវរ ើន វ�ើង ទំាង អស់។ ទំនុ្តវមកើង ១:៣

 ដំណឹងវនរះមិនឥតក្រវយជន៍វ�ើេ។ សបកម្បដលបាន្រនលេឺវៅតាម

ផលេូេថនទីក្រុងបដលគា្ម នកពរះវនរះ កតរូេបានវគនិយេតគាន ពីមាត់មួេវៅមាត់មួេ 

រ�ូតដល់មនុស្សទំាងអស់វៅ្នុងទីក្រុងវនារះបានឮវសច្្តីក្រកាសវនរះកគ្់រ

គាន ។ កពរះេញិ្ញា ណរ្រស់កពរះបានជំរញុរារវនារះវៅកាន់ចិត្តរ្រស់មនុស្សកគ្់រ

គាន  វ�ើេ្រណា្ត លឲ្យពួ្ក្រជារាសស្តភ័េញ័រវោេរារអំវពើបា្ររ្រស់ពួ្វគ 

វ�ើេបានប្បក្រចិត្តវោេ្រនាទា ្រ្លេួន។

 «ពួ្្រណា្ត ជនវៅក្រុងនីនីវេ វគ្៏វជឿកពរះអង្គ។ ដូវចនរះ វគក្រកាស ឲ្យ 
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មានវពលតមអត់ វ�ើេវសលេៀ្សំពត់ថធ្ម ចា្់រតំាងពីអន្ធំ្ំរផុត រ�ូត ដល់អន្  

តូចជាងវគ។ ដំណឹងវនារះ្៏ឮវៅដល់វស្តចថនក្រុងនីនីវេ រចួកទង់ វកកា្ចា្ពី 

្រលលេ័ងក វោរះកពរះពសស្តវចញ វ�ើេកគលំុអង្គវោេសំពត់ថធ្ម វៅ គង់វៅ្នុងវផរះ េញិ 

កទង់្៏ឲ្យវគក្រកាសកបា្់រវៅវពញ្នុងក្រុងនីនីវេ ជា ្រង្្គ ្់ររ្រស់វស្តច និង ពួ្ម្ន្តី  

ថា មិនកតរូេឲ្យពួ្មនុស្ស ឬសត្វ �្វូងវគា ឬ�្វូងវចៀមភលេ្់អ្វីវ�ើេ ្ំុឲ្យសីុ ឬ 

ផឹ្ឲ្យវរារះ កតរូេឲ្យទំាងអស់កគលំុ្លេួនវោេសំពត់ថធ្ម គឺទំាងមនុស្ស និងសត្វផង 

វ�ើេកតរូេកគ្់រគាន អំរេនាេយ៉ាងខាលេ ំងដល់កពរះ វអើ កតរូេឲ្យវគលា្វចញពីផលេូេអាក្្់

រ្រស់វគវរៀង្លេួន វ�ើេ ពី ការកចវឡាតបដលវៅថដ្លេួនផង ក្រប�លជាកពរះកទង់  

នឹងបក្រកពរះ�ឫទ័េ វ�ើេផ្លេ ស់គំនិត កពមលា្វចញពីវសច្្តីវកកាធដ៏ស�័ស 

រ្រស់កទង់ វដើម្ីមិនឲ្យវេើងកតរូេេនិាសវៅវទដឹង» (្ ៥-៩)។

 វៅវពលវស្តច ពួ្ម្ន្តី និងក្រជានុរាសស្តរាមញញា អន្មានឋានៈ្្ស់ 

ទា្រទំាងឡាេ «បានបក្រចិត្ត វោេឮវសច្្តីបដលវលា្េ៉ាូណាស បានក្រកាស  

កបា្់រ» (មា៉ា ថាេ ១២:៤១) វ�ើេបានរ្ួររមួគាន វោេអំរេនាេវៅកពរះ ថនឋាន  

សួគ៌ កពរះអង្គ្៏បានក្រទានវសច្្តីវមតា្ត ្រណុាដល់ពួ្វគ។ កពរះអង្គ «កទង់

ទតវ�ើញការទំាង្រ៉ាុនា្ម នបដលវគក្រកពឹត្តវនារះ គឺបដលវគបានលា្វចញពីផលេូេ

អាក្្់រ្រស់វគ រចួកពរះ្៏បក្រគំនិតពីការអាក្្់ បដលកទង់ បានគំរាមថា នឹងវធ្វើ 

ដល់វគ វ�ើេកទង់បលងវធ្វើវៅ» (េ៉ាូណាស ៣:១០)។ កពរះ្៏បាន្រវង្វៀងវសច្្តី

េនិាសវនារះវចញ កពរះថនរាសន៍អីុសរាបអលកតរូេបានវលើ្តវមកើង វៅទូទំាង 

ពិភពថនពួ្អន្មិនវជឿកពរះ វ�ើេក្ឹត្យេន័ិេរ្រស់កទង់្៏កតរូេបានវគវគារព។ 

មិនបាន្រ៉ាុនា្ម ន ន្ ំផង វកកាេម្វទៀត ទីក្រុងនីនីវេ្៏បានធាលេ ្់ជាររំថននគរ

បដលវៅជំុេញិវោេរារការ្ំរវភលេចកពរះ និង តាមរេៈអំនួតដ៏្្ស់រ្រស់ពួ្វគ។  

(សកមា្់រវរឿងរា៉ា េថនការធាលេ ្់ចុរះរ្រស់នគរអាសវស៊ើរ សូមវមើលជំពូ្ ៣០)។

 កាលេ៉ាូណាសបានដឹងពី្ំរណងកពរះ�ឫទ័េរ្រស់កពរះថាកទង់មិន

្ំរផ្លេ ញទីក្រុង បដលវលា្បានដឹ្នំាឲ្យប្បក្រចិត្ត វោេវសលេៀ្សំពត់ថធ្ម និង 

វៅ្នុងវផរះ វទារះ្ីរជាមានអំវពើអាក្្់យ៉ាងណា្៏វោេវនារះ វលា្គួរបតមាន
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អំណរវោេរារកពរះគុណដ៏អរាចា រ្យរ្រស់កពរះ ្រ៉ាុបន្ត វលា្ប្ររ ជា្រវណា្ត េឲ្យ 

គំនិតរ្រស់វលា្ គិតពីការបក្ងពួ្្រណា្ត ជននឹងថាគាត់ជាវោរាប្លេងកាលេ េ

វៅេញិ។ វោេការកចបណនចង់បាន្ិត្តិេសរ្រស់វលា្ វលា្វមើលបលង

វ�ើញនូេតថមលេថនជីេតិមនុស្សវៅ្នុងទីក្រុងដ៏អាក្្់វនរះ។ ការអាណិតអាសូរ 

បដលកពរះបាន្រង្្ហ ញដល់ក្រជារាសស្តវៅទីក្រុងនីនីវេ «ជាទីទំនាស់ចិត្តដល់ 

េ៉ាូណាសយ៉ាងថក្បលង វ�ើេវលា្្៏្ឹង»។ វលា្្៏ បាន ទូលសួរដល់កពរះ 

ថា «ឱកពរះវេ�ូវា៉ាវអើេ វតើមិនបមនជាវសច្្តីវនរះឯងបដលទូល្រង្គំបានថា 

្នុងកាលបដលទូល្រង្គំវៅឯសសរុ្រ្រស់ទូល្រង្គំវៅវ�ើេវទឬអី គឺវោេ

វ�តុវនារះបានជាទូល្រង្គំ្ំរត់វៅឯក្រុងវតើសីុសេញិ ពី វកររះ  ទូល្រង្គំបាន 

ដឹងថា កទង់ជាកពរះដ៏ក្រ្្រវោេ្រណុាគុណ ្៏មាន កពរះ�ឫទ័េអាណិត 

អាសូរ កទង់េឺតនឹងខាញែ ល់ វ�ើេ មានវសច្្តីស្រ្ុរស ជា្ររ្ូិររ ្៏បតងបតបក្រ

គំនិតវចញពីការអាក្្់ផង» (េ៉ាូណាស ៤:១, ២)។

ច័ន្ទ-១៣ សីហា    អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖ វេវរមា ជំពូ្១៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ទូដូវចនរះ វតើ មិន គួរ ឲ្យ អញ អាល័េ ចំវររះ ក្រុង នីនីវេ ជា ទី 

ក្រុង យ៉ាង ធំ វនរះ បដល មាន មនុស្ស ជាង ១ បសន ២ មឺុន នា្់ ជា ពួ្ អន្ បដល មិន 

រា្គ ល់ រា្ត ំ មិន រា្គ ល់ វឆ្វង វរារះ កពម ទំាង �្វូង សត្វ យ៉ាង វកចើន ផង វទ ឬ អី។  

េ៉ាូណាស ៤:១១

 វលា្្៏មានការសង្ស័េនិងចមងៃល់ជា្្មីម្តងវទៀត វ�ើេវលា្្៏មាន

ការបា្់ទឹ្ចិត្តជាខាលេ ំងម្តងវទៀតបដរ វោេវមើលបលងវ�ើញពីរារៈសំខាន់ថន

មនុស្សដថទ វ�ើេគិតថាក្រសិនវ្រើវលា្រាលេ ្់រវៅវនារះក្រវសើរជាងរស់វៅ 

វ�ើញទីក្រុងវនរះវៅគង់េង្ស វលា្្៏ឧទានទំាងការមិនវពញចិត្តថា «ដូវចនរះ 

ឱកពរះវេ�ូវា៉ាវអើេ ទូល្រង្គំសូមអង្វរដល់កទង់ សូមដ្ជីេតិទូល្រង្គំ វចញ ចុរះ 

ដ្ិតសូ៊ឲ្យទូល្រង្គំរាលេ ្់រវៅ ជាជាងរស់វៅេញិ»។

 ្រ៉ាុបន្តកពរះវេ�ូវា៉ាកទង់មានកពរះ្រនទាូលសួរវលា្ថា «ការបដលឯង ្ ឹង 
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ដូវចនរះ វតើគួរឬ? ្ណៈវនារះ េ៉ាូណាស្៏វចញវៅអង្គុេវៅខាងវ ើ្តទីក្រុង 

វៅទីវនារះវលា្វធ្វើ្រង្្ហ មួេ វ�ើេអង្គុេកជ្វៅវកកាមមលេ្់រវនារះ វដើម្ី ចំា 

វមើលការអ្វី បដលនឹងវ ើ្តដល់ទីក្រុង។ កពរះដ៏ជាកពរះវេ�ូវា៉ា កទង់្៏្រកមរុងឲ្យ  

មានវដើមេលលេិដុរះវ�ើង កគ្របំាងេ៉ាូណាស វដើម្ីឲ្យបានជាមលេ្់រពីវលើ្បាល 

ក្រវយជន៍ឲ្យវលា្បានរចួពីវសច្្តីត្់រក្រមល់វៅ ដូវចនរះេ៉ាូណាសមានវសច្្តី

អំណរជាខាលេ ំង វោេវកររះវដើមេលលេិវនារះ» (្ ៣ ដល់ ៦)។

 វពលវនារះកពរះជាមាចា ស់បានក្រទានវមវរៀនមួេដល់វលា្េ៉ាូណាស។ 

«ដល់កពឹ្វ�ើងថ្ងៃវកកាេ កពរះកទង់្រកមរុងឲ្យមានដងកូេមួេម្សីុវដើមេលលេិឲ្យ   

ស្វិតវក្ៀមេញិ លុរះថ្ងៃបានររះវ�ើងវ�ើេ កពរះកទង់្ំររងុឲ្យមាន្្យល់វ ្្ត ្រ្់ម្ 

ពីទិសខាងវ ើ្ត ថ្ងៃ្៏ចំាង្បាលវលា្បដរ ឲ្យវលា្វ្សរះវល្វើេ វលា្្៏សូមឲ្យ  

្លេួនបានរាលេ ្់រវៅ វោេរ្្យថា សូ៊ឲ្យទូល្រង្គំរាលេ ្់រវៅ ជាជាងរស់វៅ»។

 វនារះកពរះកទង់មានកពរះ្រនទាូលនឹងវោរារ្រស់កទង់ម្តងវទៀតថា «ការបដល 

ឯង្ឹងពីដំវណើ រវដើមេលលេិវនារះ វតើគួរឬ? វលា្ត្រថា ការបដលទូល្រង្គំ្ឹង 

វនរះ គួរវ�ើេ វទារះវ្រើដល់រាលេ ្់រ្៏វោេ។»

 «រចួកពរះវេ�ូវា៉ាកទង់មានកពរះ្រនទាូលថា ឯងបានអាល័េ ចំវររះវដើមេលលេិ 

បដលឯងមិនបានោំ ឬវធ្វើឲ្យដុរះវ�ើងវទ ជាវដើមបដល ដុរះវ�ើង ្ នុង មួេេ្់រ 

វ�ើេបានេនិាសវៅ ្នុងមួេេ្់រដូចគាន វនារះ ដូវចនរះ វតើមិនគួរឲ្យអញអាល័េ

ចំវររះក្រុងនីនីវេ ជាទីក្រុងយ៉ាងធំវនរះ បដលមានមនុស្ស ជាង ១បសន ២មឺុន 

នា្់ ជាពួ្អន្បដលមិនរា្គ ល់រា្ត ំ មិនរា្គ ល់វឆ្វងវរារះ កពមទំាង�្វូងសត្វ

យ៉ាងវកចើនផងវទឬអី?» (្ ៧ ដល់ ១១)។

 វទារះ្ីរជាមានការភ័ន្តកច�ំ មានភ្ពអាមា៉ា ស់ និងការមិនេល់ពីការ

រ្សទុ្ទីក្រុងនីនីវេវនរះ្៏វោេ ្៏វលា្េ៉ាូណាសបាន្ំរវពញតាមការកតាស់

្រង្្គ ្់ររ្រស់កពរះឲ្យកពមានដល់ទីក្រុងដ៏ធំវនរះបដរ វ�ើេវទារះ្ីរជាកពឹត្តិការណ៍

បដលវលា្បានទស្សន៍ទាេជាមុនវនារះមិនបានវ ើ្តវ�ើង្៏វោេ ្៏ការកពមាន   

វនារះម្ពីកពរះបដរ។ ការវនារះជាការសវកមចវគាល្ំរណង បដល កពរះបាន វរៀ្រ 
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ចំ។ អស់អន្បដលបានអង្គុេយ៉ាងេូរវៅ «ទីងងឹតវ�ើេ្នុង មលេ្់រថនវសច្្តី រាលេ ្់រ 

ជាពួ្អន្បដលជា្់រមានវសច្្តីវេទនា វ�ើេនិង ចំណង កចវា្់» «វគ បាន អំរេ 

នាេដល់កពរះវេ�ូវា៉ា វោេវសច្្តីវេទនារ្រស់វគ» វ�ើេ «កទង់្៏វកបាសឲ្យ

រចួពីវសច្្តីលំបា្វនារះ កទង់បាននំា វគវចញ ពីទី ងងឹត និងមលេ្់រថនវសច្្តី រាលេ ្់រ 

កពមទំាង្រណា្ត ច់ចំណងវគផង» «កទង់ចាត់កពរះ្រនទាូលវៅវកបាសវគឲ្យជា ្៏ 

វោរះឲ្យវគរចួពីវសច ្្តីេនិាស» (ទំនុ្តវមកើង ១០៧:១០, ១៣, ១៤, ២០)។

 វៅ្នុងកពរះរាជ្ិចចារ្រស់កពរះអង្គវៅវលើបផនដី កពរះកគិស្តបានវលើ្េ្

វសច្្តីល្អបដលវ ើ្តវ�ើងវោេរារការក្រកាសដំណឹងរ្រស់វលា្េ៉ាូណាស

វៅទីក្រុងនីនីវេ វ�ើេវក្រៀ្រក្រដូច្រណា្ត ជនថនទីក្រុងបដលគា្ម នកពរះវនារះ 

វៅនឹងអន្បដលអរះអាងថាជារាសស្តរ្រស់កពរះ វៅជំនាន់កទង់។ «ដ្ិតវ្រើមនុស្ស

ណានឹងបានវលា្ិេទំាងមូល បតបាត់កពលឹងវៅ វនារះវតើមាន ក្រវយជន៍អ្វី 

ដល់អន្វនារះ ឬវតើមនុស្សនឹងេ្អ្វីវៅដូរឲ្យបានកពលឹង្លេួនេញិ?» (មា៉ា ្ុស 

៨:៣៦,៣៧)។

 ្ណៈបដលការក្រកាសដំណឹងរ្រស់វលា្េ៉ាូណាស គឺជាទីសំគាល់ 

ដល់ ពួ្អន្ក្រុង នីនីវេ ការក្រកាសដំណឹងរ្រស់កពរះកគិស្ត ្៏ជាទីសំគាល់ដល់

មនុស្សវៅជំនាន់កពរះអង្គបដរ។ ្រ៉ាុបន្ត ការទទួលដំណឹងវនារះផទាុេគាន សស�រះ! 

វៅចំវររះមុ្ការពិបា្និងការក្រមា្វមើលង្េ កពរះអង្គសវ្ង្្គ រះបាន្រន្តកពរះ

រាជ្ិចចារ�ូតដល់បានសវកមចវ្រស្្ម្មរ្រស់កទង់។

 វមវរៀនវនរះ្៏សកមា្់រអន្នំារាររ្រស់កពរះវៅសម័េសព្វថ្ងៃវនរះបដរ 

វៅវពលបដលទីក្រុងថនក្រវទសទំាងឡាេ្ំពុងកតរូេការចំវណរះដឹងអំពីល្្ខណៈ  

សម្ត្តិនិងវគាល្ំរណងរ្រស់កពរះដ៏ពិត ដូចជាពួ្អន្ក្រុងនីនីវេពី្ូររាណបដរ។ 

រាជទូតរ្រស់កពរះកតរូេបតចង្អុល្រង្្ហ ញពីទីក្រុងមួេ បដលពួ្វគវមើលមិនវ�ើញ 

ជាទីក្រុងដ៏ក្រវសើរជាងទីក្រុងបដលពួ្វគ្ំពុងបតរស់វៅសព្វថ្ងៃ។ វយងតាម

ការ្រវកងៀនថនកពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ វៅទីក្រុងបដលឋិតវ្រវនារះគឺជាទីក្រុងបដល

កពរះជាអន្រាងសង់។ មនុស្សអាចវមើលវ�ើញផលេូេចូលវៅកាន់ឋានសួគ៌វោេ 
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បភន្ថនវសច្្តីជំវនឿ បដលបចងចំាងវោេសិរលី្អដ៏រស់រ្រស់កពរះ។ តាមរេៈ 

ពួ្អន្្រវកមើរ្រស់កទង់ កពរះអមាចា ស់វេសូ៊េ្ំពុងកតាស់វៅមនុស្សឲ្យ្ំក្ឹរងបក្រង

វោេម�ិច្ឆតាដ៏្ររសុិទ្ វដើម្ីប្រ្សសុេត្ិភ្ពមរត្អមតៈរ្រស់មនុស្ស។ 

កពរះអង្គបានជំរញុពួ្វគឲ្យក្រមូលកទព្យសម្ត្តិ ទុ្វៅប្្រ្រលលេ័ងក រ្រស់កពរះ។

អង្គារ-១៤ សីហា    អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖ វេវរមា ជំពូ្២០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ទូ ឱ កពរះវេ�ូវា៉ា វអើេ សូម បណនំា ទូល្រង្គំ ្ នុង វសច្្តី 

សុចរតិ រ្រស់ កទង់ វោេ វកររះ ពួ្ ខា្ម ំងសកតរូេ ថន ទូល្រង្គំ សូម វធ្វើ ឲ្យ ផលេូេ កទង់ 

កតង់ វៅ មុ្ ទូល្រង្គំ។ ទំនុ្តវមកើង ៥:៨ ត់

 មានពិរទុ្ភ្ពវ ើ្តវ�ើងយ៉ាងរ�័សពិតកបា្ដ និងសឹងបត ជាស្ល 

ធាលេ ្់ម្វលើ្រណា្ត ជនវៅ្នុងទីក្រុងវនារះ វោេរារ បតអំវពើ អាក្្់ វោេ វចតនា 

បដល្ំពុងបតវ ើ្នវ�ើងជាខាលេ ំងវនរះ។ អំណាចថនរាលេ ្របា៉ា ្ការរ្រស់មនុស្ស
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មិនអាចពណ៌នាអំវពើពុ្រលួេ ដ៏ថក្បលងវនរះបានវ�ើេ។ មានេវិាទ ការ សីុ 

សំណូ្សូ្បា៉ា ន់ និងការលួច្រនលេំ វ ើ្តវ�ើង្្មីៗ ជាវរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ្៏មានព័ត៌មាន 

អំពីអំវពើ�ិងស និងការ្ំររនចបា្់រ ្្វរះការរបំល្ទុ្្ខ រ្រស់មនុស្ស ការកា្់រ

សំឡា្់រយ៉ាងរាោេវោរវៅដល់ជីេតិមនុស្ស បាន្រញ្ឈឺចិត្តវគ ជាវរៀងរាល់ 

ថ្ងៃ។ អំវពើប្រ្រឆកួតលីលា ោត្ម្ម និងអត្តោត វ ើ្នវ�ើងជា វរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

 ពីជំនាន់មួេវៅជំនាន់មួេ រាតំាងបាន្ំស្វរះបស្វងវធ្វើឲ្យមនុស្សលងៃិត

លងៃង់ មិនដឹងពីអំវពើល្អបដលកពរះវេ�ូវា៉ាបានវរៀ្រចំវ�ើង។ វាបាន្ំ ក្ឹរង បក្រង   

ដ្េ្គំវ�ើញថនភ្ពឧដុង្គឧត្តមរ្រស់ក្ឹត្យេន័ិេថនកពរះវចញ ជាក្ឹត្យេន័ិេ 

បដលមានវគាលការថនវសច្្តីេុត្តិធម៌ វសច្្តីវមតា្ត ្រណុា និងវសច្្តីសសឡាញ់ 

បដលចា្់រវផ្តើមវៅទីវនារះ។ មនុស្សមានអំនួតវៅវលើការវជឿនវលឿនដ៏អរាចា រ្យ 

និងការ្រវកងៀនថនសម័េកាលបដលវេើង្ំពុងរស់វៅសព្វថ្ងៃវនរះ ្រ៉ាុបន្ត កពរះ

បានទតវ�ើញថាបផនដីវនរះវររវពញវៅវោេវសច្្តីទុចចារតិនិងអំវពើ�ិងស។ 

មនុស្សក្រកាសថា ក្ឹត្យេន័ិេរ្រស់កពរះកតរូេបានចាត់ទុ្ជាវមា�ៈ វ�ើេកពរះ

គម្ីរ្៏បលងពិតកបា្ដវទៀតបដរ វ�ើេជាលទ្ផល ្ំវណើ នថនអំវពើអាក្្់ 

បដលវគមិនធាលេ ្់រវ�ើញ តំាងពី សម័េ វលា្ណូវអ និងសម័េវបារះ្រង់ជំវនឿ

ថនរាសន៍អីុសរាបអលម្វនារះ ្ំពុង្រ្់វបា្រសវពញពិភពវលា្។ ភ្ព 

ថ្លេ្នូររ្រស់មនុស្ស ភ្ពសលេូត្ូរត ការអាណិតអាសូរ កតរូេបានផ្លេ ស់្រ្តូរវោេ

ការវកត្កតអាលវៅនឹង្ិចចាការបដលកពរះបានោមោត់។ ្រញជា ីវ ្្ម ថនអំវពើ 

ឧក្ិដ្ឋ្ម្ម បដលវគបានក្រកពឹត្តវោេរារបតការចង់ចំវណញ ល្មមកគ្់រកគាន់ 

នឹងវធ្វើឲ្យ ្ ្ ឈាម និង្ំរវពញចិត្តវោេភ្ពត្់សលេុត។

 កពរះរ្រស់វេើងគឺជាកពរះថនវសច្្តីវមតា្ត ្រណុា។   កពរះអង្គបានវោរះ

សរាេជាមួេនឹងអន្្ំររនក្ឹត្យេន័ិេរ្រស់កទង់ វោេការអនុវកគារះនិង្្តី

អាណិតអាសូរដ៏សសទន់។ ្រ៉ាុបន្ត វៅវលើពិភពវលា្វេើងសព្វថ្ងៃវនរះ វពល្ុររស

នារទំីាងឡាេមានឱកាសជាវកចើន អាចកជរួតកជា្រអំពីក្ឹត្យ េន័ិេរ្រស់ កពរះ 

ដូចបដលបាន្រង្្ហ ញវៅ្នុងកពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ កពរះអង្គបដលកគ្់រកគងវលើ ស្ល 
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វលា្វនរះ មិនអាចកទំាវមើល ទីក្រុងទំាងឡាេបដល្ំពុងបតេ្់នឹងអំវពើ�ិងស 

និងឧក្ិដ្ឋ្ម្មបានវ�ើេ។ ទី្រញចា ្់រថនការអត់កទំារ្រស់កពរះជាមួេនឹងមនុស្ស

បដលមិនកពមរា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រ ្ំពុងឈានចូលម្ដល់  យ៉ាង្្់ររ�័ស។ 

 វតើមនុស្សគួរភ្ញែ ្់ វផ្អើល ចំវររះ ការផ្លេ ស់្រ្តូរភ្លេ មៗ�ួសពីការរា្ម ន រវាង 

អន្ដឹ្ នំាដ៏ ្ ្ស់្ំរផុត ជាមួេនឹងមនុស្សវលា្បដល រស់ វៅវលើពិភពវលា្ 

បដល មានបា្រ វនរះ បដរឬវទ? វតើពួ្វគគួរបតភ្ញែ ្់វផ្អើលបដរឬវទ វៅវពលបដល

ទណ្ឌ ្ម្មចូលម្តាមវកកាេការ្ំររនចបា្់រ និងអំវពើឧក្ិដ្ឋ្ម្មវនារះ? វតើ ពួ្ 

វគគួរបតភ្ញែ ្់វផ្អើល បដរឬវទ បដលកពរះគួរបតនំាម្នូេវសច្្តីេនិាស និងវសច្្តី 

រាលេ ្់រម្វលើ ពួ្អន្បដលមានបានវោេពុ្រលួេ  វោេអំវពើវបា្្រវញ្្ឆ ត

និងឧក្ិដ្ឋ្ម្មវនារះ? វទារះ្ីរជាការពិតបដលថា ពនលេឺបដល្ំពុង្ំរភលេឺផលេូេរ្រស់វគ

ឲ្យរា្គ ល់ពីវសច្្តីកតរូេការរ្រស់កពរះកាន់បតចបាស់វ�ើង្រ៉ាុនណា្៏វោេ ្៏មនុស្ស

ជាវកចើនបាន្រដិវសធមិនទទួលរា្គ ល់ភ្ពជាអន្ដឹ្នំារ្រស់កពរះវេ�ូវា៉ា 

វ�ើេសវកមចចិត្តវៅវកកាម្រោពណ៌វ ្្ម ថនវម្ររះវបារក្រ្ំងនឹងរោ្ឋ ភិបាល

ថនឋានសួគ៌ដបដល។

 ការអត់កទំារ្រស់កពរះធំអរាចា រ្យណាស់ អរាចា រ្យខាលេ ំងវៅវពលបដលវេើង

ពិចារណាអំពីការក្រមា្វមើលង្េជា្រន្ត្រនាទា ្់រ វៅវលើក្ឹត្យេន័ិេដ៏្ររសុិទ្

រ្រស់កទង់ វនារះវធ្វើឲ្យវេើងសញែ្់របសញែងយ៉ាងខាលេ ំង។ កពរះដ៏សព្វញញាូញ្ញា ណ្ំពុង

សំបដងវចញនូេអំណាចដ៏គា្ម នកពំបដន វៅវលើល្្ខណៈរ្រស់កពរះអង្គផ្ទា ល់។ 

្រ៉ាុបន្ត កពរះអង្គនឹងោ្់ទណ្ឌ ្ម្មដល់មនុស្សអាក្្់ បដលកពវ�ើន ោ៊ន្ំររន

វៅនឹងការទាមទារថនក្ឹត្យេន័ិេរ្រស់កទង់។ 

 កពរះបានក្រទានវពលវេលាថនការរា្ល្ងដល់មនុស្ស ្រ៉ាុបន្តវៅវពល  

បដល�ួស្ំរតិការអត់ធ្មត់រ្រស់កពរះ ការជំនំុជំររះរ្រស់កពរះពិត ជានឹងវ ើ្តមាន  

វ�ើងជាមិនខាន។ កពរះបានអត់កទំាជាមួេនឹងមនុស្ស និងទី ក្រុងទំាងឡាេ 

ជាេូរអបង្វង វោេក្រទានការកពមានដល់ពួ្វគវោេវសច្្តីវមតា្ត ្រណុា 

វដើម្ីជួេសវ្ង្្គ រះពួ្វគវចញពីវសច្្តីវកកាធរ្រស់កពរះ ្រ៉ាុបន្ត វពលវេលានឹង   
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ម្ដល់ បដលកពរះបលងរា្ត ្់រការអង្វរ្រសំុវសច្្តី វមតា្ត ្រណុា វ�ើេមនុស្ស  

បដលក្រ្ំង្ររះវបារ ជាអន្្រន្ត្រដិវសធ ពនលេឺថនវសច្្តីពិតនឹងកតរូេលុ្រ្ំរបាត់

វចញពីវសច្្តីវមតា្ត ្រណុា ទំាងរ្ូរវគ ផ្ទា ល់និងទំាងអន្បដលបានទទួល ឥទ្ិពល 

ពីគំររូ្រស់ពួ្វគផង។

្រុធ-១៥ សីហា    អំណាន កពរះគម្ីរក្រចំាថ្ងៃ៖ វេវរមា ជំពូ្២១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ិត ្ ញែុំ វៅ ជា មួេ នឹង អន្ វ�ើេ គា្ម ន អន្ ណា នឹង ក្រទូស្ត 

ដល់ អន្ បាន វទ ្ញែុំ ្ ៏ មាន មនុស្ស ជា វកចើន វៅ ្ នុង ទី ក្រុង វនរះ បដរ។ ្ិចចាការ ១៨ :១០

 វពលវេលាបដលនឹងមានទុ្្ខលំបា្វៅវលើពិភពវលា្វនរះ បដលគា្ម ន

ថាន ំរ្រស់មនុស្សណាអាចពយាបាលបាន បានម្ដល់វ�ើេ។ កពរះបានដ្េ្

កពរះេញិ្ញា ណរ្រស់កទង់វចញ។ វកគារះធម្មជាតិវោេទឹ្សមុកទ និង វោេបផន ដី 

វ ើ្តវ�ើងជា្រន្ត្រនាទា ្់រគាន យ៉ាង្្់ររ�័ស។ វេើងបានឮជាញឹ្ញា្់រ អំពីការ 

រញជាួ េបផនដី និង្្យល់ព្ុយរះ ការេនិាស     វោេអគ្គីភ័េ និងទឹ្ជំនន់ បដល្រណា្ត ល

ឲ្យបាត់្រង់ជីេតិមនុស្សអស់ជាវកចើន! ទុ្្ខវេទនាទំាងអស់វនរះ គឺជាការវ ើ្ត

វ�ើងពីភ្ព្ុសក្រក្តីបដលមិនអាចផ្លេ ស់្រ្តូរបាន យ៉ាងជា្់ចបាស់ ្មាលេ ំង

ថនធម្មជាតិបដលគា្ម នរវ្រៀ្រវរៀ្ររេ �ួសពីការកគ្់រកគងរ្រស់មនុស្ស ្រ៉ាុបន្ត 

វគអាចវមើលវ�ើញ្ំរណងកពរះ�ឫទ័េរ្រស់កពរះ វៅ្នុងការទំាងអស់វនរះ។ 

កពឹត្តិការណ៍ទំាងអស់វនរះវៅ្នុងចំវណាមភ្ន ្់ង្រទំាងឡាេបដលកពរះអង្គ

បានស្វរះបស្វងោស់្ុររសនារទំីាងឡាេ ឲ្យដឹងពីវកគារះថាន ្់រ្រស់ពួ្វគ។

 វៅតាមទីក្រុងធំៗ អន្នំារាររ្រស់កពរះមិនកតរូេបា្់ទឹ្ចិត្តវោេរារ

អំវពើអាក្្់ ភ្ពអេុត្តិធម៌ ភ្ពគា្ម នគុណធម៌ បដលពួ្វគបាន ជួ្រក្រទរះ វៅ

វពលពួ្វគ្ំក្ឹរងបក្រងក្រកាសពីដំណឹងថនវសច្្តីសវ្ង្្គ រះដ៏ស្របាេរ ី្ រាេ

វនារះវ�ើេ។ កពរះជាមាចា ស់នឹងវលើ្ទឹ្ចិត្តដល់អន្្រវកមើការប្រ្រវនរះ ជាមួេ

នឹងរារបដលកពរះអង្គបានក្រទានដល់រាេ័្ ្រ៉ាុល វៅទីក្រុង្ូរនិ្ូសដ៏អាក្្់

ផងបដរ៖ «្ំុខាលេ ចអ្វី ចូរសបម្តងវៅ ្ំុវៅវសងៃៀមវ�ើេ ដ្ិត្ញែុំវៅជាមួេនឹង 



នីនីវេ ជាក្រុងធំ-ទំព័រ-321-

អន្វ�ើេ គា្ម នអន្ណានឹងក្រទូស្តដល់អន្បានវទ ្ញែុំ្៏មានមនុស្សជាវកចើន

វៅ្នុងទីក្រុងវនរះបដរ» (្ិចចាការ ១៨:៩, ១០)។ ចូរឲ្យអន្បដលចូលរមួវៅ្នុង

ការជួេសវ្ង្្គ រះដល់មនុស្សចងចំាថា វៅវពលបដលមានមនុស្សជាវកចើនមិន

េ្ចិត្តទុ្ោ្់ជាមួេនឹងដំ្ូរនា្ម នរ្រស់កពរះបដលមានវៅ្នុងកពរះ្រនទាូលរ្រស់

កទង់ ្៏ពិភពវលា្មិនបានប្ររវចញពីពនលេឺនិងវសច្្តីពិត ពីការកតាស់វៅ 

វោេការអាណិតអាសូរ និងវសច្្តីអត់ធ្មត់ ថនកពរះអង្គសវ្ង្្គ រះបដរ។ វទារះ្ីរ

ជាវៅតាមទីក្រុងទំាងឡាេមានវពញវៅវោេអំវពើ�ិងស និងអំវពើឧក្ិដ្ឋ 

្ម្មយ៉ាងណា្៏វោេ ្៏វៅមានមនុស្សជាវកចើនបដលមានការ្រវកងៀនកតឹមកតរូេ 

វៅបតវរៀនសូកតវធ្វើជាអន្វដើរតាមកពរះវេសូ៊េបដរ។ ដូវចនរះ មនុស្សរា្់ររន់ នា្់ 

នឹងទទួលបានវសច្្តីពិតបដលនឹងជួេសវ្ង្្គ រះដល់មនុស្ស និងកតរូេបានដឹ្

នំាឲ្យទទួលកពរះវេសូ៊េជាកពរះអង្គសវ្ង្្គ រះផ្ទា ល់្លេួន។

 រាររ្រស់កពរះសកមា្់រមនុស្សបដលរស់វៅវលើបផនដីនាសម័េសព្វថ្ងៃ

វនរះគឺ «ដូវចនរះ ឲ្យអន្រាល់គាន ក្ររុងវក្រៀ្រ្លេួនជាវសសចបដរ ដ្ិត្ូនមនុស្សនឹង

ម្វៅវេលាបដលអន្រាល់គាន មិនគិត» (មា៉ា ថាេ ២៤:៤៤)។ រ្ានភ្ពបដល 

វ ើ្តវ�ើងវៅ្នុងសង្គម ជាពិវសសវៅ ្ នុងទីក្រុងធំៗ ថន ក្រវទសវផ្សងៗ ក្រកាស 

ជាសំវ�ងឮដូចផ្គររនទារះថា វពលវេលាថនការជំនំុជកមរះរ្រស់កពរះបានម្ដល់

វ�ើេ វ�ើេទី្រញចា ្់រថនអ្វីៗទំាងឡាេវៅវលើបផនដីវនរះ ្៏បានម្ដល់បដរ។ 

វេើង្ំពុងបត្រវៅកច្ចូលវៅ្នុងេ្ិរត្តិថនសម័េកាលចុងវកកាេវ�ើេ។  

ការជំនំុជកមរះរ្រស់កពរះនឹងវ ើ្តវ�ើងយ៉ាង្្់ររ�័សជា្រន្ត្រនាទា ្់រ ដូចជា អគ្គី ភ័េ 

ទឹ្ ជំនន់ ការរញជាួ េបផនដី កពមទំាងស្ង្្គ ម និង ការ្រង្ហូរឈាមជាវដើម។ វៅ 

វពល វនរះ វេើងមិនគួរភ្ញែ ្់វផ្អើលចំវររះកពឹត្តិការណ៍ធំៗ និងការវបា្្រវញ្្ឆ ត 

វនរះវ�ើេ វកររះវទេតាថនវសច្្តីវមតា្ត ្រណុាមិនអាច្រវធ្វើជាជកម្ដល់

អន្បដលមានចិត្តរងឹមានរះតវៅវទៀតបានវ�ើេ។

 «ដ្ិតវមើល កពរះវេ�ូវា៉ាកទង់យងវចញពីឋានរ្រស់កទង់ម្ វដើម្ីនឹង

សវកមចវទាសដល់មនុស្សវៅបផនដី វោេវកររះអំវពើទុចចារតិរ្រស់វគ ឯដីនឹង 



ទំព័រ-322- ពួ្វោរា និងវស្តច

វ្រើ្ ្រង្្ហ ញឈាមវគឲ្យវ�ើញ ឥតកគ្របំាងមនុស្សបដល កតរូេវគសមាលេ ្់រ វទៀត 

វ�ើេ» (វអរាេ ២៦:២)។ ព្ុយរះថនវសច្្តីវកកាធរ្រស់កពរះ ្ំពុងវកតៀម្លេួន្រ្់ 

ម្វ�ើេ មានបតអស់អន្ណាបដលវឆលេើេត្រវៅនឹងការកតាស់វៅថនវសច្្តី 

វមតា្ត ្រណុា ដូចជាពួ្អន្វៅទីក្រុងនីនីវេ បដលរា្ត ្់រតាម ការក្រកាសដំណឹង 

រ្រស់វលា្េ៉ាូណាស្រ៉ាុវណាណ រះវទើ្រអាចកទំាកទបាន  វ�ើេពួ្វគនឹងបាន បញ្ 

វចញជា្ររសុិទ្ វោេរារការរា្ត ្់រ្រង្្គ ្់រតាមក្ឹត្យេន័ិេរ្រស់កពរះបដលជា

អន្កគ្់រកគង។ មានបតមនុស្សសុចរតិ្រ៉ាុវណាណ រះវទើ្រអាចលា្់្លេួនវៅជាមួេនឹង 

កពរះវេសូ៊េ្នុងកពរះជាមាចា ស់ រ�ូតដល់កគាវេទនាបាន្នលេងផុតវៅ។ ចូរឲ្យភ្រា  

រ្រស់មនុស្សបានវរលថា៖

«្ញែុំគា្ម នទីពឹងកជ្ឯណាវក្ពីកទង់វ�ើេ

ទូល្រង្គំសូមវផញែើចិត្តគា្ម នសង្ឹមរ្រស់ទូល្រង្គំវៅវលើកទង់

សូមកពរះអង្គ្ំុទុ្ឲ្យទូល្រង្គំវៅឯវកាវ�ើេ!

សូមកពរះអង្គវៅបតគំាកទ និង្មសន្តចិត្តទូល្រង្គំ»។

«ឲ្យកពរះអង្គសវ្ង្្គ រះវអើេ សូមលា្់្ំបំាងទូល្រង្គំ!

រ�ូតដល់ព្ុយរះថនជីេតិបាន្នលេងផុតវៅ

ទូល្រង្គំមានសុេត្ិភ្ពវៅ្នុងការដឹ្នំារ្រស់កទង់

ឱកពរះអង្គវអើេ សូមទទួលកពលឹងទូល្រង្គំផង!» ៕ 



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-323-

ជំពូកនេះមាេមូលដ្ឋា េនៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទពី២ ជំពូក ៥

ព្រហស្បតិ៍-១៦ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ីរពបចំាថ្ងៃ៖ ឈយឈរមា ជំពូក២២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឈគ បាន តំាង ឈសតេច ឈ្សេងៗ ឈ�ើង តែ មិន តមន ឈោយសារ 

អញ ឈទ ក៏ បាន តំាង ឈៅហ្វា យ ឈ�ើង តែ អញ មិន បាន ដឹង ឈ�ើយ ឈគ បាន យក 

ពបាក់ និង មាស របស់ ខលលួន ឈ្វាើ ជា របូ ពពរះ ជា ការ តដល នំា ឲ្យ ឈគ ពែរូវ កាែ់ ឈចញ។ 

ហូឈស ៨:៤

 ឆ្នា ំចេងឈពកាយថននគរតដលមានឈជាគវាសនាអាពកក់ឈនរះ ពែរូវបានកែ់ 

សមាគា ល់ឈោយអំឈពើហិងសា និងការបង្ូរឈាមដ៏ខ្ល ំងកាល  តដលឈគ មិនធ្ល ប់ ជលួប 

ពបទរះ ឈោរះបីជាឈៅកនាេងសម័យឈវទនាបំ េ្ែ និងមិនមានភាពស្សាកស្សានតេឈៅ 

ឈពកាមពពរះរាជវងសេរបស់ឈសតេចអ័ហ្ប់ក៏ឈោយ។ ពលួកអនាកដឹកនំាអំបូរោំងដប់បាន

សាបឈពររះខ្យល់អស់រយៈឈពលពីរសែវែសេរ ៍ឈហើយឥ�ូវឈនរះ ពលួកឈគបានទទលួល

្លពែ�ប់មកវញិជាខ្យល់កលួច។  ឈសតេចមលួយអងគាឈហើយមលួយអងគាឈទៀែពែរូវបាន

ឈគឈ្វាើគេែ ឈដើម្ីឈរៀបបចំ្លូវឲ្យមនេសសេតដលមានមហិច្ឆតាឈ្សេងឈទៀែចូលមកដឹក

នំាបនតេ។ ពពរះអងគាបានមានបន្ូលថា «ឈគបានតំាងឈសតេចឈ្សេងៗឈ�ើង តែ មិនតមន  

ឈោយសារអញឈទ ក៏បានតំាងឈៅហ្វា យឈ�ើង តែអញមិនបានដឹង ឈ�ើយ» 

(ហូឈស ៨:៤)។ ឈោលការថនឈសចកតេីយេែតេិ្ម៌ោំងឡាយពែរូវបានឈគទេកមលួយអឈនលើ 

ជាែិសាសន៍តដលទទលួលពពរះគេណថនពពរះឈនរះ គលួរតែបាន ្ រឈ្វាើបន្ាល់ឈៅចំឈររះ

ជាែិសាសន៍ឈ្សេងៗ ឈៅឈលើត្នដីឈនរះ ប៉េតនតេឈគតបរជា «បានពបពពឹែតេការកម្ែ់ចំឈររះ

ពពរះឈយហូវ៉ា» ឈៅវញិ (ហូឈស ៥:៧)។

២៣

ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈស៊ើរ



ទំព័រ-324- ពលួកឈហ្រា និងឈសតេច



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-325-

 ពពរះបានតសវាងរកោស់នគរតដលចឈចសរងឹរលួសឈនរះ ឲ្យដឹងពីឈពោរះថានា ក់

ថនឈសចកតេីវនិាសចេងឈពកាយ តដលនឹងមកដល់ឈៅឈពលឆ្ប់ៗ ឈោយការ សតេី 

បឈន្ាសយ៉ងែឹងរេងឹ។ ពពរះអងគាបានពបោនសារដល់អំបូរោំងដប់ មលួយ ឈហើយ 

មលួយឈទៀែ តាមរយៈឈោកហូឈស និងឈអមូ៉ស ឈោយជំរេញឲ្យមានការតកតពប

ចិែតេោំងស្សរុងនិងឈពញទំហឹង និងមានឈពោរះមហនតេរាយតដលនឹងគំរាមកំតហង

ឈកើែឈ�ើង តដលជាលទ្ធ្លថនការបំរននឹងពកឹែ្យវន័ិយ ជា បនតេបន្ាប់ឈនរះ 

«ឯងរាល់ោនា បានភ្លួរជាអំឈពើអាពកក់ ឈហើយបានពចរូែកាែ់ជាឈសចកតេីទេច្ចរែិ ឯង 

រាល់ោនា បានសេី្លថនការកេហកឈហើយ ដ្ិែឯងបានទេកចិែតេនឹង្លូវរបស់ខលលួន 

ឈហើយនឹងចំនលួនឈពចើនថនមនេសសេខ្ល ំងពូតករបស់ឯង ឈហែេឈនារះ នឹងមានការ  ពជរួល 

ឈពជើម ឈកើែឈ�ើងកនាេងជនជាែិឯង អស់ោំងបន្ាយរបស់ឯងនឹងពែរូវបំផ្ល ញ។ 

«គឺឈៅឈពលពពលឹមស្សាងឈនារះឈសតេចអេីស្សាតអលនឹងពែរូវ ផ្តេ ច់ឈចញអស់ឈៅ»  

(ហូឈស ១០:១៣-១៥)។

 ឈហ្រាបានបញ្្ក់ពបាប់ដល់ពលួកឈអពបាអិមថា «ពលួកដថទបានបង្ិន 

កមាល ំងោែ់ឈៅ តែោែ់មិនដឹងខលលួនឈទ ឈអើ មានសក់ស្ូវលបាយឈៅឈលើកបាល 

តែោែ់ឥែដឹងឈសារះ»។ (ឈហ្រាហូឈសតែងតែមានពបសាសន៍សំឈៅឈៅឈលើ

អំបូរឈអពបាអិម ជាឈមដឹកនំាការឈបារះបង់ជំឈនឿ ឈៅកនាេងចំឈណាម អំបូរ អេីស្សាតអល 

ជានិមិែតេរបូថននគរតដលឈបារះបង់ជំឈនឿ)។ «តែអេីស្សាតអលបានលរះបង់ឈចាល

ឈសចកតេីតដលល្អឈហើយ ពលួកខ្មា ំងសពែរូវនឹងឈដញតាមឈគ» «គឺពែរូវកិនកឈម្ចកនាេង

ការវនិិច្ឆ័យ» មិនអាចពិចារណាអំពីលទ្ធ្លថនឈពោរះមហនតេរាយថនអំឈពើអាពកក់

របស់ពលួកឈគ មិនយូរប៉េនាមា ន អំបូរោំងដប់ក៏ «បានជាមនេសសេ សាែ់អតណតេ ែឈៅ 

កណាតេ លអស់ោំងសាសន៍» (ហូឈស ៧:៩; ៨:៣; ៥:១១; ៩:១៧)។

 អនាកដឹកនំាខលរះឈៅពបឈទសអេីស្សាតអលបានដឹងយ៉ងចបាស់ថា ពលួកឈគ

បានបាែ់បង់ភាពថ្ល្នាូររបស់ខលលួន ឈហើយពបាថានា ចង់ឲ្យការឈនរះពែ�ប់មកវញិ។ 

ប៉េតនតេ ជំនលួសឲ្យការងាកឈចញពីការអនេវែតេតដលបាននំាមកនូវភាពកឈមសាយដល់

នគររបស់ពលួកឈគោំងឈនរះ ពលួកឈគឈៅតែបនតេភាពទេច្ចរែិ បនលប់ចិែតេ ខលលួនឯងថា កាល 



ទំព័រ-326- ពលួកឈហ្រា និងឈសតេច

ណាឱកាសមកដល់ ឈនារះពលួកឈគបានទទលួលអំណាចនឈយបាយតដល ឈគពបាថានា   

ចង់ បានឈនារះឈ�ើយវញិ ឈោយឈៅតែចងសម្័ន្ធជាមលួយនឹងពលួកសាសន៍ដថទ 

ដតដល។ «កាលឈអពបាអិមបានដឹងអាការៈឈរាគរបស់ខលលួន ឈហើយយូោ បាន 

ឈ�ើញ   របលួស របស់ខលលួន ឈនារះ ឈអពបាអិមក៏ឈៅឯស្សរុកអាសឈស៊ើរ» «ឈអពបាអិមក៏

ដូចជាពរបអាប់ឥែពបាជាញា  ឈហើយឥែឈយបល់ ឈគឈៅរកសាសន៍ឈអសេីព្ 

តែឈគ ឈៅ   ឯស្សរុកអាសឈស៊ើរ វញិ» «ឈគតំាងសញ្ញា នឹងស្សរុកអាសឈស៊ើរ» (ហូឈស 

៥:១៣; ៧:១១; ១២:១)។

សុព្រ-១៧ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ីរពបចំាថ្ងៃ៖ ឈយឈរមា ជំពូក២៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ិែ អញ ឈពញ ចិែតេ ចំឈររះ ឈសចកតេី សប េ្រស មិន តមន ចំឈររះ 

យញញាបូជា ឈទ ឈហើយ ឈពញ ចិែតេ ចំឈររះ ការ សាគា ល់ ពពរះ ជា ជាង ការ ថាវា យ ដងាវា យ 

ដេែ ឈៅ ឈទៀែ ។ ហូឈស ៦:៦

  ពពរះបានបង្ាញឲ្យអំបូរអេីស្សាតអលោំងដប់ ឈមើលឈ�ើញនូវអំឈពើអាពកក់

ថនការមិនសាតេ ប់បងាគា ប់ តាមរយៈមនេសសេរបស់ពពរះ តដលបាននិយយមតេងឈហើយ  

មតេងឈទៀែ ឈៅចំឈររះអាសនាឈៅឈបែតអល តាមរយៈឈោកឈអលីយ៉ និងឈោក 

ឈអលីឈស តាមរយៈឈោកឈអមូ៉សនិងឈោកហូឈស។ ប៉េតនតេ ឈោរះជាមានការសតេី

បឈន្ាសនិងការទទូចអងវារយ៉ងឈនរះក៏ឈោយ ក៏សាសន៍អេីស្សាតអលបានលិច

ចេរះយ៉ងឈពរៅ ឈហើយឈៅតែឈពរៅកនាេងការឈបារះបង់ជំឈនឿដតដល។ «ដ្ិែអេីស្សា   

តអលបានពបពពឹែតេឈោយរងឹចឈចស ដូចជាឈោពកមេំពកាញ»។ ពពរះជាមា្ច ស់បាន 

មានបន្ូលថា «រាសសតេរបស់អញ ឈគតែងតែ្យឈចញពីអញ» (ហូឈស ៤:១៦ 

និង ១១:៧)។ 

 នឹងមានឈពលតដលការជំនេំជពមរះយ៉ង្ងៃន់្ងៃររបស់ពពរះថនឋានសលួគ៌បាន

ធ្ល ក់មកឈលើពបជារាសសតេតដលបរះឈបារ។ «ឈោយឈហែេឈនារះ អញបានកប់ ឈគ ឈោយ 

សារពលួកឈហ្រា ឈហើយបានសមាល ប់ឈគ ឈោយរក្យពីមាែ់អញ ឯឈសចកតេីវនិិច្ឆ័យ 

របស់អញ ឈនារះឈពបៀបដូចជាពនលឺតដលចំាងមក ដ្ិែអញឈពញចិែតេចំឈររះឈសចកតេី 



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-327-

សប េ្រស មិនតមនចំឈររះយញញាបូជាឈទ ឈហើយឈពញចិែតេចំឈររះការសាគា ល់ពពរះ 

ជាជាងការថាវា យែងាវា យដេែឈៅឈទៀែ ប៉េតនតេ ឈគបានពបពពឹែតេដូចជាមនេសសេ ឈលមាើស 

គឺបានកនលងនឹងឈសចកតេីសញ្ញា  ឈគបានក្ែ់នឹងអញ កនាេងឈសចកតេីឈនារះឯង»    

(ហូឈស ៦:៥-៧)។

 «ឱពលួកកូនឈៅអេីស្សាតអលឈអើយ ចូរសាតេ ប់ពពរះបន្ូលថនពពរះឈយហូវ៉ាចេរះ» 

គឺជាសារតដលបានមកដល់ពលួកឈគឈៅទីបញ្ច ប់ «ឈហើយឈោយឈហែេតដលឯង

បានឈភលចចបាប់របស់ពពរះថនឯងឈនារះអញក៏នឹងឈភលចកូនឈៅរបស់ឯងដូចោនា  វា

រាល់ោនា មានចំនលួនឈពចើនឈ�ើងប៉េនណា ឈនារះក៏បានឈ្វាើបាបនឹងអញជាឈពចើន 

ប៉េឈណាណ រះតដរ ដូឈចនារះ អញនឹងបំផ្ល ញកិែតេិស័ព្របស់ឈគឲ្យឈៅជាឈសចកតេីអាម៉ាស់ 

ខ្មា សវញិ … ឈហើយអញនឹងឈ្វាើឈោសឈគឈោយឈពររះអំឈពើពបពពឹែតេ របស់ឈគ 

ពពមោំងសងដល់ឈគ តាមកិរយិរបស់ឈគ្ង» (ហូឈស ៤:១; ៦-៩)។ 

 ភាពទេច្ចរែិឈៅពបឈទសអេីស្សាតអល ឈៅកនាេងអំ�េងឈពលកនលរះសែវែសេ

មេនការធ្ល ក់ខលលួនជាចំណាប់ខ្មា ំងរបស់ពបឈទសអាសឈស៊ើរ ក៏ដូចជាជំនាន់ឈោក  

ណូឈអ និងសម័យឈ្សេងៗឈទៀែ តដលមនេសសេបានឈបារះបង់ពពរះឈចាល ឈហើយ

បានពបគល់ខលលួនឈគឲ្យពបពពឹែតេអំឈពើអាពកក់ោំងស្សរុងដូឈចានា រះតដរ។ ការឈលើកែឈម្ើង 

្មមាជាែិឲ្យខ្ស់ជាងពពរះ តដលជាមា្ច ស់្មមាជាែិ ការថាវា យបងគាំ របស់តដលពពរះ 

បានបឈង្ើែ ជំនលួសឲ្យពពរះអាទិករតដលបានបឈង្ើែរបស់ោំងអស់ តែងតែនំាមក

នូវលទ្ធ្លអាពកក់ដ៏្ំបំ េ្ែ។ ដូឈចនារះ ឈៅឈពលតដលរាសសតេអេីស្សាតអលថាវា យ

ឈពគឿងសក្ារៈបូជាដ៏ខ្ង់ខ្ស់ឈៅដល់កមាល ំងថនមមាជាែិ ឈៅកនាេងការថាវា យបងគាំរបស់

ពលួកឈគដល់ពពរះបាល ពលួកឈគបានផ្តេ ច់ទំនាក់ទំនងរបស់ពលួកឈគជាមលួយនឹងអវាីៗ  

ោំងអស់តដលពលួកឈគកំពេងឈលើកែឈម្ើងនិងកំពេងឲ្យែថមល ឈហើយឈគធ្ល ក់ឈៅជា

ររំថនឈសចកតេីល ល្ួងឈោយងាយ។ ជាមលួយនឹងការការររ កេំឲ្យបាក់ទឹកចិែតេ ពលួក

អនាកថាវា យបងគាំតាម្លូវខេសមិនមានរនំាងទប់ទល់នឹងអំឈពើបាបឈ�ើយ ឈហើយក៏

ពបគល់ខលលួនឈៅតាមបំណងអាពកក់ថនចិែតេរបស់មនេសសេ ។ 

 ពលួកឈហ្រាបានបនលឺសំឈ�ងរបស់ពលួកឈោកឈ�ើង ពបឆំ្ងនឹងការសង្ែ់
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សង្ិនយ៉ង្ងៃន់្ងៃរ អំឈពើអយេែតេិ្ម៌យ៉ងជាក់តសតេង ភាពឈ�ើែឆ្យដ៏ចតមលក ខេស 

ពី្មមាតា អំឈពើឈ្តេសផ្តេ ស ការជប់ឈលៀងតដលោមា នការឈអៀនខ្មា ស ការសេី្ឹក 

អំឈពើអសីល្ម៌ និងអំឈពើអបាយមេខថនសម័យរបស់ពលួកឈោក ប៉េតនតេ ការពបឆំ្ង

របស់ពលួកឈហ្រាោំងឈនារះោមា នពបឈយជន៍ឈ�ើយ ការពបកាសពី អំឈពើបាបរបស់ 

ពលួកោែ់ឥែពបឈយជន៍ឈទ។ ឈោកឈអម៉េសបានពបកាសថា «ឈគរតមងស្អប់អនាក

តដលបឈន្ាសឈៅពែង់ោវា រពករុង ឈហើយក៏តែងតែឈខ្ើមអនាកតដលឈរលឈសចកតេី

ឈទៀងពែង់្ង»  «គឺឯងរាល់ោនា ឈហើយ ជាពលួកអនាកតដលឈបៀែឈបៀនមនេសសេសេចរែិ 

ឈហើយសេីសំណូក ពពមោំងបតងវារមនេសសេកមសេែ់ទេគ៌ែមិនឲ្យបានសឈពមចតាម   

អំណាច  ចបាប់» (ឈអមូ៉ស ៥:១០, ១២)។

 ោំងអស់ឈនរះគឺជាលទ្ធ្លថនការោក់តំាងរបូសំណាកមាសពីរ ឈោយ 

ឈសតេចឈយរ ៉ឈូបាម។ ការងាកឈចញពីរឈបៀបថាវា យបងគាំតដលពពរះបានបងាគា ប់ បាន

ឈ្វាើឲ្យរឈបៀបថាវា យបងគាំដល់របូពពរះហូរចូលកាន់តែឈពចើន ទីបំ េ្ែ ពបជារាសសតេសឹង

តែោំងអស់ថននគរឈនារះបានពបគល់ខលលួនដល់ការថាវា យបងគាំ្មមាជាែិដ៏ជាទីឈពញ

និយមឈៅវញិ។ ឈោយការបំឈភលចពពរះតដលបានបឈង្ើែឈគមក រាសសតេអេីស្សាតអល 

«ឈគបានបង្ូច ចិែតេឈគឈៅយ៉ងឈពរៅ» (ហូឈស ៩:៩)។

សៅរ៍-១៨ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ីរពបចំាថ្ងៃ៖ ឈយឈរមា ជំពូក២៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ចូរ សាបឈពររះ សំរាប់ ខលលួន ឈោយ សេចរែិ ឈហើយ ពចរូែ 

កាែ់ ឈោយ ឈសចកតេី សប េ្រស ចូរ កំសេល ដី របស់ ឯង រាល់ ោនា  ឈ�ើង ដ្ិែ ដល់ 

ឈពល តដល គលួរ តសវាង រក ពពរះឈយហូវ៉ា ោល់ តែ ពទង់ យង មក បង្អេរ ឲ្យ ឈភលៀង ជា 

ឈសចកតេី សេចរែិ មក ឈលើ ឯង រាល់ ោនា ។ ហូឈស១០:១២

 ពលួកឈហ្រាបានបនតេពបឆំ្ងនឹងការអាពកក់ោំងឈនរះ ឈហើយបានអងវារករ

ឲ្យពបពពឹែតេពែឹមពែរូវ ឈោកហូឈសបានជំរេញឲ្យ «សាបឈពររះសពមាប់ខលលួន ឈោយ 

សេចរែិ ឈហើយពចរូែកាែ់ឈោយឈសចកតេីសប េ្រស ចូរកំសេលដីរបស់ឯងរាល់ ោនា  

ឈ�ើង ដ្ិែដល់ឈពលតដលគលួរតសវាងរកពពរះឈយហូវ៉ា ោល់តែពទង់ យង មក បង្អេរ 



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-329-

ឲ្យឈភលៀងជាឈសចកតេីសេចរែិមកឈលើឯងរាល់ោនា » «ដូឈចនារះ ចូរវលិមក ឯពពរះថនឯង 

វញិចេរះ ចូរកាន់តាមឈសចកតេីសប េ្រស និងឈសចកតេីយេែតេិ្ម៌ ពពមោំងរង់ចំាពពរះ

ថនឯងជានិច្ច្ង» «ឱអេីស្សាតអលឈអើយ ចូរវលិមក ឯ ពពរះឈយហូវ៉ា ជាពពរះថនឯង 

វញិចេរះ ដ្ិែឯងបានភាល ែ់ដលួលឈៅ ឈោយអំឈពើ ទេច្ចរែិរបស់ឯង។ ចូរពបរុងឈពបៀប 

រក្យសមតេី ឈហើយវលិមកឯពពរះឈយហូវ៉ាចេរះ ពែរូវឲ្យទូលដល់ពទង់ថា សូមឈលើក 

អស់ោំងអំឈពើទេច្ចរែិឈចាលឈចញ ឈហើយ ទទលួលឈយើងខញាេំឈោយពពរះគេណ …» 

(ហូឈស ១០:១២; ១២:៧ ១៤:១, ២)។

 ពពរះបានពបោនឱកាសថនការតកតពបចិែតេជាឈពចើន ដល់ពលួកអនាកបំរន

នឹងពកឹែ្យវន័ិយរបស់ពពរះអងគា។ ឈៅកនាេងឈពលថនការឈបារះបង់ជំឈនឿដ៏ឈពរៅ និង 

មានឈសចកតេីពែរូវការដ៏្ំបំ េ្ែរបស់ពលួកឈគ ពពរះរាជសាររបស់ពពរះ ចំឈររះ ពលួក ឈគ 

គឺជាសារថនការអែ់ឱនឈោស និងឈសចកតេីសង្ឹម។ «ឱអេីស្សាតអលឈអើយ 

ឈសចកតេីតដលនំាឲ្យឯងពែរូវវនិាស ឈនារះគឺជាដំឈណើ រតដលោស់ទទឹងនឹងអញ 

គឺោស់នឹងអនាកតដលជលួយសឈ្ងាគា រះឯង ឥ�ូវឈនរះ ឈសតេចឯងឈៅឯណា ឈដើម្ី 

ឲ្យឈគជលួយសឈ្ងាគា រះឯង ឈៅពគប់ោំងទីពករុងរបស់ឯង្ង និងពលួកឈៅពកម របស់ 

ឯង តដលឯងបានសូមឈគថា សូមឲ្យឈយើងមានឈសតេច និងពលួក ឈៅហ្វា យ ចេរះ» 

(ហូឈស ១៣:៩, ១០)។

 «ចូរមក ឈយើងវលិពែ�ប់ឈៅឯពពរះឈយហូវ៉ាចេរះ ដ្ិែពទង់បាន តហក ហលួរ  

ឈយើងឈហើយ ពទង់ក៏នឹងឈពបាសឲ្យជា្ង ពទង់បានវាយឲ្យរបលួស ឈហើយ ពទង់នឹង  

រេបិំទវញិ ឈៅតែពីរថ្ងៃ ឈនារះពទង់នឹងឈពបាសឲ្យឈយើងរាល់ោនា បានរស់ ឈហើយលេរះ 

ដល់ថ្ងៃទីបី ពទង់នឹងឲ្យឈយើងឈពកាកឈ�ើង ឈនារះឈយើងនឹងរស់ឈៅចំឈររះពពរះភ្កតេ

ពទង់ ចូរឲ្យឈយើងបានសាគា ល់ពពរះឈយហូវ៉ាចេរះ ឈហើយពយាយម នឹងសាគា ល់ពទង់ ែ 

ឈៅ ឯដំឈណើ រតដលពទង់យងឈចញមក ឈនារះឈទៀងដូចជា អរេណររះ ឈហើយពទង់នឹង  

យងមកឯឈយើងរាល់ោនា  ដូចជាទឹកឈភលៀង គឺដូចជា ឈភលៀងចេងរដូវ តដលតែងតែ 

ឈស្សាចស្សពត្នដី» (ហូឈស ៦:១-៣)។

 ពពរះបានពបោនការសាតេ រឈ�ើងវញិ និងឈសចកតេីសេខសានតេ ដល់ អនាក តដល  
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ឈមើលមិនឈ�ើញត្នការថនការរឈំោរះបាបជន តដលជាប់ អន្ាក់ របស់សាតំាង 

ឈៅពគប់សម័យកាល។ ពពរះអងគាបានពបកាសថា «អញ នឹង តក ការរា្យរបស់ 

ឈគ ឲ្យជា ឈហើយអញនឹងស្សឡាញ់ឈគសមា័ពគពីចិែតេ ដ្ិែឈសចកតេីកំហឹងរបស់អញ

បានតបរឈចញពីឈគឈហើយ អញនឹងបាន ដូចទឹក សឈនសេើមដល់អេីស្សាតអល ឈគ នឹង 

ផ្្ឈ�ើងដូចជាផ្្ច័ន្ធូ ឈហើយចាក់ឫស ឈៅ ដូចជា ថពព លបាណូន តមកឈគនឹង 

ពែសាយឈចញឈៅ ឯលម្អរបស់ឈគ នឹង បាន ដូចជា ឈដើមអូលីវ ឈហើយនឹងមាន 

កលិន ដូចជាថពពលបាណូន ពលួកអនាកតដល ធ្ល ប់ ឈៅ ឈពកាមមលប់ ឈគនឹងវលិមកវញិ 

ឈហើយនឹងោស់ឈ�ើង្មាី ដូចជាសន្ូង ពពម ោំង ឈចញផ្្ ដូចជាឈដើមទំរំង

បាយជូរតដលមានកលិនដូចជាស្សាទំរំងបាយជូរ មកពីភនាំលបាណូន។ ឈអពបាអិម 

នឹងឈរលថា ឈែើខញាេំពែរូវការអវាីចំឈររះរបូពពរះឈទៀែ ឈនារះអញបានែបឈ�លើយ ឈហើយ 

នឹងពែរួែពតាឈមើលឈគ អញឈពបៀប ដូចជា ឈដើមកឈការះឈខៀវខ្ចី ឯងនឹងរកបាន្ល 

របស់ឯងពីអញ។ 

«ឈែើមានអនាកណាតដលមានពបាជាញា  ឲ្យយល់ឈសចកតេីោំងឈនរះបាន 

ឬមានគំនិែវាងថវឲ្យបានសាគា ល់ឈសចកតេីោំងឈនរះ្ង 

ដ្ិែអស់ោំង្លូវរបស់ពពរះឈយហូវ៉ាសេទ្ធតែឈទៀងពែង់ 

ពលួកអនាកសេចរែិនឹងឈដើរកនាេង្លូវោំងឈនារះ 

តែមនេសសេទេច្ចរែិនឹងចំពប់ដលួលកនាេង្លូវឈនារះវញិ»  

(ហូឈស ១៤:៤-៩)។ 

 ពពរះបានជំរេញឲ្យពបជារាសសតេអេីស្សាតអល ទទលួលយកអែ្ថពបឈយជន៍ថនការ

តសវាងរកពពរះ ឈោយឈសាមា រះអស់ពីចិែតេ។  ពពរះអងគាបានមានបន្ូលដល់ពលួកអេីស្សាតអល

ដូឈចនារះថា «ចូរតសវាងរកអញ ឈនារះឯងរាល់ោនា នឹងរស់ឈៅ កេំឲ្យរកដល់ ឈបែតអល 

ឬចូលឈៅកនាេងគីលកាលឈ�ើយ ក៏កេំឲ្យរលំងឈៅ ដល់ ឈបៀរឈសបា តដរ ពីឈពររះ

គីលកាលនឹងពែរូវឈៅជាឈ្លើយពិែ ឈហើយឈបែតអលនឹងពែរូវ សូន្យបាែ់   ឈៅ»។



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-331-

អាទិត្យ-១៩ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ីរពបចំាថ្ងៃ៖ ឈយឈរមា ជំពូក២៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពិែ ពបាកដ ជា ពពរះឈយហូវ៉ា ពទង់ នឹង មិន ឈ្វាើ អវាី ដូឈចានា រះ ឈ�ើយ 

ឈលើក តែពទង់ សំតដង ឲ្យ ពលួក ឈហ្រា ជា អនាក បំឈរ ើ ពទង់ ឈ�ើញ គំនិែ ោក់កំបំាង 

របស់ ពទង់ ្ ង។ ឈអម៉េស ៣:៧

 «ចូរតសវាងរកឈសចកតេីល្អ កេំរកឈសចកតេីអាពកក់ឈ�ើយ ឈដើម្ីឲ្យ ឯង រាល់ ោនា  

បានរស់ឈៅ យ៉ងឈនារះពពរះឈយហូវ៉ា ជាពពរះថនពលួកពលបរវិារ ពទង់នឹង គង់ ឈៅ 

ជាមលួយនឹងឯងជាពិែ ដូចឯងធ្ល ប់ថាឈហើយ ចូរស្អប់អំឈពើអាពកក់ ឈហើយស្សឡាញ់ 

អំឈពើល្អវញិ ចូរតំាងឲ្យមានឈសចកតេីយេែតេិ្ម៌ឈៅពែង់ោវា រពករុងចេរះ ឈនារះពបតហល 

ជាពពរះឈយហូវ៉ា ជាពពរះថនពលួកពលបរវិារ ពទង់នឹងពបពពឹែតេដល់សំណល់ថនពលួក

យូ៉តសប ឈោយករេណាគេណឈទដឹង» (ឈអម៉េស ៥:៤, ៥, ១៤, ១៥)។

 ការតដលមនេសសេជាឈពចើនបានឮការពតាស់ឈៅោំងឈនរះឈហើយតបរជា 

បដិឈស្មិនពពមទទលួលអែ្ថពបឈយជន៍ពីសារឈនារះគឺជាកំហេស្ងៃន់្ងៃរណាស់។ 

ដូឈចនារះ សមតេីរបស់ពលួកអនាកនំាសាររបស់ពពរះ ្្េយោនា ស្ស�រះពីបំណងពបាថានា អាពកក់

របស់អនាករងឹចឈចស តដលឈ្វាើឲ្យពលួកសង្ថនពពរះតកលងកាល យឈៅឈបែតអលបាននំា

រក្យឈៅទូលដល់អនាកដឹកនំាថនពបឈទសអេីស្សាតអល ឈោយនិយយថា «ឈអម៉េស

កំពេងបឈង្ើែការក្ែ់ចំឈររះពទង់ ឈៅកណាតេ លពលួកវងសេអេីស្សាតអល ពបឈទសឈនរះ

នឹងពោំឈៅចំឈររះរក្យោំងប៉េនាមា នរបស់វាមិនបានឈទ» (ឈអម៉េស ៧:១០)។

 ពពរះជាមា្ច ស់បានមានបន្ូលតាមរយៈឈោកហូឈសថា «កាលអញចង់

ឈពបាសពលួកអេីស្សាតអលឲ្យជា ឈនារះឈសចកតេីទេច្ចរែិរបស់ឈអពបាអិម និងអំឈពើអាពកក់

របស់សាម៉ារបីានឈលចមកឲ្យឈ�ើញ ដ្ិែឈគបានពបពពឹែតេឈសចកតេីកំភូែ មាន   

ឈចារលលួចចូលមកឈៅខ្ងកនាេង ឈហើយមានឈចារបលន់របឹជាន់ខ្ងឈពរៅ» «ឈហើយ 

ឈសចកតេីអំនលួែរបស់អេីស្សាតអល ក៏តែងតែឈ្វាើបន្ាល់ ោស់នឹងោែ់ ឈោរះឈបើ 

ឈកើែមានដូឈចានា រះក៏ឈោយ គង់តែឈគមិនបានវលិពែ�ប់មកឯពពរះឈយហូវ៉ា ជា 

ពពរះថនខលលួនឈទ ក៏មិនបានតសវាងរកពទង់្ង» (ហូឈស ៧:១, ១០)។

 ពពរះអមា្ច ស់បានអែ់ពោំជាមលួយនឹងកូនកបាលរងឹរបស់ពទង់ពីមលួយជំនាន់



ទំព័រ-332- ពលួកឈហ្រា និងឈសតេច



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-333-

ឈៅមលួយជំនាន់ ឈហើយសូម្ីតែឈៅឈពលឥ�ូវឈនរះ ឈៅចំឈររះមេខការបរះឈបារ

ដ៏រងឹទទឹងដូឈចនារះក៏ឈោយ ក៏ពពរះអងគាឈៅតែចង់បង្ាញអងគាពទង់ដល់ពលួកឈគថា ពទង់

សពវាពពរះទ័យចង់សឈ្ងាគា រះដល់ពលួកឈគដតដល។ ពពរះអងគាបានតស្សក អំរវនាវថា 

«ឈអពបាអិមឈអើយ ឈែើគលួរឲ្យអញឈពបាសដល់ឯងជាយ៉ងណា ឱយូោឈអើយ ឈែើ 

គលួរឲ្យអញឈពបាសដល់ឯងជាយ៉ងណា ដ្ិែឈសចកតេី សប េ្រស  របស់ឯង ឈនារះ 

ឈពបៀបដូចជាពពកឈៅឈពលពពលឹម ឈហើយដូចជាទឹកសឈនសេើមតដលបាែ់ឈៅ

យ៉ងបន្ាន់» (ហូឈស ៦:៤)។

 អំឈពើអាពកក់តដលបានរកីរាលោលរសឈពញនគរ មិនអាច ពយាបាល  

បានឈ�ើយ ឈហើយពពរះបានពបកាសសាលពកមថនការជំនេំជពមរះដល់សាសន៍

អេីស្សាតអលយ៉ងដូឈចនារះ៖ «ឯឈអពបាអិមវាភ្ាប់ខលលួនតាមរបូពពរះឈហើយ តាមតែ វា 

ចេរះ» «ពោសនាងឈោសបានមកដល់ គឺពោសងសំណង ដល់ឈគ បាន មកឈហើយ 

ពលួកអេីស្សាតអលនឹងដឹងតដរ» (ហូឈស ៤:១៧; ៩:៧)។

 ឥ�ូវឈនរះ អំបូរអេីស្សាតអលោំងដប់ពបមូល្លត្លថនការឈបារះបង់ជំឈនឿ 

ឈោយបានទទលួលយកទពមង់ថនការសាងអាសនាចតមលកឈៅឈបែតអលនិងឈៅ

ោន់។ សាររបស់ពពរះសពមាប់ពលួកឈគ គឺ «ឱសាម៉ារឈីអើយ របូកូនឈោរ បស់ឯង 

បានពែរូវឈចាលឈចញឈហើយ ឈសចកតេីកំហឹងរបស់អញបាន�លួលឈ�ើងោស់នឹង

វា ឈែើដល់កាលណា ឈទើបឈគពជរះសា្អ ែវញិ ដ្ិែរបូកូនឈោឈនារះឈកើែឈៅស្សរុក

អេីស្សាតអល គឺពលួកជាងតដលបឈង្ើែវាឈ�ើង វាមិនតមនជាពពរះឈទ ឈអើ របូកូនឈោ 

របស់សាម៉ារ ីនឹងពែរូវបំតបកឈខ្ចខ្ីឈៅ» «ឯពលួកអនាកឈៅ ពករុង សាម៉ារ ីឈគនឹងភ័យ  

សលេែ ពីដំឈណើ ររបូកូនឈោតដលឈៅឈបែអាឈវន ដ្ិែពលួកជនោំងឡាយនឹងឈសាយ

រាជ្យឈពររះរបូឈនារះ ពពមោំងពលួកសង្តដលបានយករបូឈនារះជាទីរកីរាយចិែតេ

្ង ពីឈពររះសិរលី្អរបស់របូឈនារះបានបាែ់ឈៅឈហើយ ឈគនឹងដឹកនំាឈៅឯស្សរុក 

អាសឈស៊ើរ ទេកជាែងាវា យថាវា យដល់ឈសតេចយ៉តរប ឈអពបាអិមនឹងទទលួលតែឈសចកតេី

អាម៉ាស់់ខ្មា ស ឈហើយអេីស្សាតអលនឹងពែរូវខ្មា សចំឈររះឈសចកតេីពបឹកសារបស់ខលលួន» 

(ហូឈស ៨:៥, ៦; ១០:៥, ៦)។



ទំព័រ-334- ពលួកឈហ្រា និងឈសតេច

ច័ន្ទ-២០ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ីរពបចំាថ្ងៃ៖ ឈយឈរមា ជំពូក២៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្ិែ ពពរះឈយហូវ៉ា ពទង់ មាន ពពរះបន្ូល ដល់ ពលួក វងសេ 

អេីស្សាតអល ដូឈចនារះ ថា ចូរ តសវាង រក អញ ឈនារះ ឯង រាល់ ោនា  នឹង រស់ ឈៅ ។    

ឈអម៉េស ៥:៤

  «ឈមើលពពរះឈនពែថនពពរះអមា្ច ស់ឈយហូវ៉ា ក៏ទែឈ�ើញនគរឈនរះ តដល 

មានបាប ឈហើយអញនឹងបំផ្ល ញឲ្យសូន្យបាែ់ពីត្នដីឈចញ តែពពរះឈយហូវ៉ាពទង់

មានពពរះបន្ូលថា អញនឹងមិនបំផ្ល ញពលួកវងសេយ៉កេបអស់រលីងឈទ ដ្ិែ ឈមើល 

អញនឹងបងាគា ប់ ឈហើយនឹងតរងពលួកវងសេអេីស្សាតអលឈៅឈៅកណាតេ លអស់ោំង

សាសន៍ ដូចជាឈគតរងអង្រឈៅកនាេងកត្ញ្ច ង ឥែមានពោប់ណា មលួយធ្ល ក់ ដល់ដី  

ឈ�ើយ អស់អនាកមានបាបកនាេងរាសសតេអញ តដលឈរលថា ការអាពកក់ នឹងតាមឈយើង  

មិនោន់ ឬពបទរះនឹងឈយើងឈ�ើយ ឈគនឹងពែរូវសាល ប់ឈោយោវ»។ «ឈនារះឈសតេច  

របស់ ឈគនឹងពែរូវចាប់ឈៅជាឈ្លើយ ពពមោំងពលួកឈៅ ហ្វា យរបស់ ឈគ្ង ឈនរះជា  

ពពរះបន្ូលថនពពរះឈយហូវ៉ា»។ «ដ្ិែពពរះអមា្ច ស់ គឺជា ពពរះ ឈយហូវ៉ា ថនពលួកពលបរវិារ 

ពទង់ជាពពរះតដលពោន់តែរល់ត្នដី ឈនារះត្នដីក៏ រោយ ឈៅ ឈហើយអស់អនាក 

តដលអាស្ស័យឈៅ ក៏នឹងឈសាកឈៅ»។ «ឈហើយកូនពបរុសកូនស្សីរបស់ឈោក

នឹងពែរូវដលួលឈោយោវ ស្សរុករបស់ឈោកនឹងពែរូវវាស់តចកឈោយតខសេ ឯខលលួន ឈោក 

នឹងពែរូវសាល ប់ឈៅស្សរុកមលួយតដលឈសាមា កឈពោក ឈហើយ សាសន៍អេីស្សាតអល នឹង

ពែរូវឈគដឹកនំាឈចញពីស្សរុករបស់ខលលួន ឈៅជា ឈ្លើយ ជាមិនខ្ន»។ «ឈហែេឈនារះ 

ឱអេីស្សាតអលឈអើយ អញនឹងពបពពឹែតេនឹងឯងរាល់ ោនា  យ៉ងឈនារះែឈៅ ឈហើយឈោយ

ឈពររះអញនឹងពបពពឹែតេយ៉ងឈនារះដល់ឯង បានជា ឱអេីស្សាតអលឈអើយ ចូរឈរៀប 

ចំ ឈដើម្ីជលួបនឹងពពរះថនខលលួនចេរះ» (ឈអម៉េស ៩:៨-១០; ៣:១៥; ៧:១៧; ៤:១២)។

 ការជំនេំជពមរះតដលឈហ្រាបានទសសេន៍ោយោំងអស់ឈនរះ បានឋិែ ឈៅ 

អស់ឈពលមលួយរយៈ ឈហើយឈៅកនាេងរជ្កាលដ៏យូរអតងវាងថនពពរះឈៅឈយរ ៉ឈូបាម

ទី២ កងទ័ពអេីស្សាតអលបានទទលួលឈជាគជ័យដ៏គលួរឲ្យភាញា ក់ឈ្្អើល ប៉េតនតេ ឈៅឈពល

តដលមានការចឈពមើនរេងឈរឿងយ៉ងជាក់តសតេងឈនរះ ភាពរងឹចឈចស មិនបានផ្ល ស់



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-335-

បតេូរឈៅកនាេងចិែតេរងឹឈនរះឈ�ើយ ទីបំ េ្ែ ពពរះពទង់បានបងាគា ប់ថា «ឈយរ ៉ ូឈបាម នឹង 

ពែរូវសាល ប់ឈោយោវ ឈហើយសាសន៍អេីស្សាតអលនឹងពែរូវដឹកនំាឈចញពីស្សរុករបស់

ខលលួន ឈៅជាឈ្លើយជាមិនខ្ន» (ឈអម៉េស ៧:១១)។

 ភាពកាល ហ្នពែរូវបានបាែ់សាងៃ ែ់ពីមាែ់របស់ឈសតេចនិងពបជារាសសតេ តដល 

ធ្ល ប់តែឈក្អងកា្អ ងពីមេនមក។ ឈោកអាម៉ាស៊ា ជាអនាកដឹកនំា កនាេងចំឈណាមពលួកឈហ្រា

របស់ពពរះតកលងកាល យ ឈៅឈបែតអល តដលមានភាពវកឹវរឈោយសារពបសាសន៍

តដលឈហ្រាមានពបសាសន៍ពបឆំ្ងនឹងនគរ និងឈសតេចរបស់ ពលួក ឈគ ក៏បាននិយយ 

ឈៅកាន់ឈហ្រាឈអមូ៉សថា «ឱអនាកឈមើល�េែឈអើយ ចូររែ់ឈៅ ឯស្សរុកយូោ ឈហើយ 

រកសេីឈោយោយឈៅស្សរុកឈនារះវញិចេរះ  កេំឲ្យោយឈៅ ពែង់ឈបែតអលឈទៀែ 

ឈ�ើយ ដ្ិែឈនរះជាទីឈោរពរបស់ឈសតេចឈហើយជាដំណាក់ហលលួង្ង» (ខ ១២ 

និង ខ ១៣)។

 ឈហ្រាបានឈ�លើយែបឈៅនឹង សំណូមពរ ឈនរះយ៉ងោច់ខ្ែថា «ឈហែេ 

ឈនារះ ពពរះឈយហូវ៉ាពទង់មានពពរះបន្ូលដូឈចនារះថា … ឈហើយសាសន៍អេីស្សាតអល 

នឹងពែរូវឈគដឹកនំាឈចញពីស្សរុករបស់ខលលួន ឈៅជាឈ្លើយជាមិនខ្ន» (ខ ១៧)។

 សមតេីតដលនិយយពបឆំ្ងោស់នឹងអនាកឈបារះបង់ជំឈនឿបានឈកើែឈ�ើង

ជាពបាកដ ឈហើយឈសចកតេីវនិាសថននគរឈនារះក៏បានចូលមកដល់បនតេិចមតេងៗ។ 

ឈៅកនាេងការជំនេំជពមរះ ពពរះជាមា្ច ស់បាននឹកឈ�ើញនូវឈសចកតេីឈមតាតេ ករេណា ឈហើយ 

ដំបូងបង្អស់ ឈៅឈពលតដលពពរះឈៅ «ពូល ជាឈសតេចស្សរុកអាសឈស៊ើរ  ក៏ទ្ន្ាន 

ចូលកនាេងស្សរុក ឈហើយមណាហិម ពទង់ថាវា យពបាក់១រន់ហ្ប ដល់ពូល ឲ្យបាន

ពលួែថដជលួយឲ្យរាជ្យបានខ្្ប់ខ្លួន ឈៅកនាេងអំណាចខលលួន ឯមណាហិម ពទង់ោរ ពបាក់ 

ឈនារះ ពីពលួកជនជាែិអេីស្សាតអលវញិ គឺពីពលួកអនាកមាន កនាេងមានា ក់ៗ៥០ឈរៀល សពមាប់

នឹងថាវា យដល់ឈសតេចស្សរុកអាសឈស៊ើរ ដូឈចនារះឈសតេចអាសឈស៊ើរ ពទង់ក៏្យឈចញ 

ឈៅ វញិ មិនបានឈៅជាប់កនាេងស្សរុកឈនារះឈទ» (ពងសាវតារកសេពែទី២ ១៥:១៩, 

២០)។ ឈោយបានប្ង្ាបអំបូរអេីស្សាតអលោំងដប់រលួចឈហើយ កងទ័ពអាសឈស៊ើរ

ក៏វលិពែ�ប់ឈៅកាន់ទឹកដីរបស់ខលលួនវញិមលួយរយៈ។



ទំព័រ-336- ពលួកឈហ្រា និងឈសតេច

 ឈសតេចមណាហិមមិនពោន់តែតកតពបពីអំឈពើអាពកក់ តដលបាននំាមកនូវ

ការវនិាសដល់នគរប៉េឈណាណ រះឈទ ប៉េតនតេត្មោំងបានបនតេ «ពបពពឹែតេអំឈពើដ៏ោមក 

អាពកក់ ឈៅពពរះឈនពែពពរះឈយហូវ៉ា គឺដរាបដល់អស់ពពរះជនមាពទង់ ឈនារះពទង់មិន

បានឈវៀរបង់តលងតាមអំឈពើបាបតដលឈយរ ៉ឈូបាម ជាកូនឈនបាែបានឈ្វាើ ោំងនំា 

ឲ្យពលួកអេីស្សាតអលឈ្វាើតាមឈនារះឈ�ើយ»។ ែំណវងសេរបស់ពពរះអងគា គឺឈសតេចឈពកាហ៊្ 

និងឈសតេចឈពកា ក៏បាន «ពបពពឹែតេអំឈពើដ៏ោមកអាពកក់ ឈៅពពរះឈនពែ ពពរះឈយហូវ៉ា» 

តដរ (ខ ១៨, ២៤, ២៨)។ «ឈៅកនាេងរាជ្យឈពកា» តដលបានឈសាយរាជ្យអស់រយៈ 

កាល ២០ឆ្នា ំ ឈនារះទីក ឡាែ ពីឈលឈស៊ើរ ជាឈសតេចស្សរុកអាសឈស៊ើរ បានចូលលេក 

លេយ ស្សរុកអេីស្សាតអល ឈហើយបានចាប់យកមនេសសេជាឈពចើនតដលរស់ឈៅស្សរុក

កាលីឈ� និងខ្ងឈកើែទឈនលយ័រោន់ឈៅជាឈ្លើយ។  «ពលួក រឈូបន ពលួក កាឌ់ និង  

ពូជ អំបូរ ម៉ាន៉ាឈស ១ ចំឈហៀង ឈនារះ» ពពមោំងពលួកអនាកតដលសានា ក់ឈៅ «ស្សរុក 

កាឡាែ ឈហើយ ស្សរុក កាលី ឈ� ពពម ោំង ស្សរុក តណប ថាលី ោំង មូល» ពែរូវបាន 

ខ្្ច ែ់ខ្្ច យកនាេងចំឈណាមពលួកអនាក មិ ន ឈជឿពពរះ ឈៅកនាេងទឹកដីឈ្សេងៗោច់ឆ្ងៃ យពី

ទឹកដីប៉ាឈលស្ីន (របាកសេពែទី១ ៥:២៦; ពងសាវតារកសេពែទី២ ១៥:២៩)។  

 ចាប់តំាងពីមានការឈាល នរនឈនារះមក នគរអេីស្សាតអលភាគខ្ងឈជើង

មិនតដលអាចបពងរួបបពងរួមជា្មាីឈ�ើងវញិបានឈ�ើយ។ ពលួកអនាកឈសសសល់ ដ៏

ទន់ឈខសាយបានបនតេបឈង្ើែរោឋា ភិបាលឈ�ើងវញិ ឈោរះបីជាមិនពគប់ពគងអំណាច 

ក៏ឈោយ។ មានតែអនាកដឹកនំាមានា ក់ឈទៀែគែ់ តដលឈដើរតាមឈពកា គឺ ហូឈស។ មិន 

យូរប៉េនាមា ន នគរឈនរះក៏បានបាែ់ឈឈាមា រះជាឈរៀងរហូែ។ ប៉េតនតេ ឈៅកនាេងពោទេក្លំបាក

និងការ្ឺចាប់ឈនារះ ពពរះឈៅតែនឹកចំាពីឈសចកតេីឈមតាតេ ករេណា ឈហើយពទង់បាន  

ពបោនឱកាសមតេងឈទៀែ ឲ្យពបជារាសសតេងាកតបរឈចញពីការថាវា យបងគាំរបូពពរះរបស់

ពលួកឈគ។ ឈៅឆ្នា ំទីបីថនរជ្កាលរបស់ឈសតេចហូឈស ពពរះឈៅឈហឈសោ ជាឈសតេច ល្អ 

មលួយអងគា បានចាប់ឈ្តេើមឈសាយរាជ្យឈលើនគរយូោ ឈហើយពទង់បានបឈង្ើែការតក

ទពមង់សំខ្ន់ឈៅកនាេងការថាវា យែងាវា យ ឈៅកនាេងពពរះវហិ្រឈៅទីពករុងឈយរសូា�ិម។ 

ពពរះអងគាបានឈរៀបចំពិ្ីបេណ្យរលំង ឈហើយឈៅកនាេងពិ្ីចាក់ឈពបងតំាងឈសតេច 



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-337-



ទំព័រ-338- ពលួកឈហ្រា និងឈសតេច

ឈហឈសោឲ្យឈ�ើងឈសាយរាជ្យ ពពរះអងគាមិនបានអឈញ្ើញពែឹមតែអំបូរយូោនិង

អំបូរឈបនយ៉មីនប៉េឈណាណ រះឈទ ពទង់បានអឈញ្ើញអំបូរោំងអស់ឈៅភាគខ្ងឈជើង

ោំងមូល ឲ្យមកចូលរលួម្ងតដរ។ ឈសចកតេីពបកាសឈនរះពែរូវបានឮ «ឈពញកនាេង 

ស្សរុក អេីស្សាតអល ចាប់តំាងពីពករុងឈបៀរឈសបា រហូែដល់ពករុងោន់ ឲ្យមកឈ្វាើ 

បេណ្យរលំងថាវា យពពរះឈយហូវ៉ា ជាពពរះថនសាសន៍អេីស្សាតអលឈៅពករុងឈយរសូា�ិម 

ដ្ិែជា យូរយរមកឈហើយ ឈគមិនបានឈ្វាើបេណ្យឈនារះ ដូចជាមានឈសចកតេីតចង 

ទេកមកឈនារះឈទ»។

អង្គារ-២១ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ីរពបចំាថ្ងៃ៖ ឈយឈរមា ជំពូក២៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ការ ឈបើក សំតដង ពពរះបន្ូល ពទង់ ឈនារះ ្ សាយ ពនលឺ ឈចញ 

ក៏ ឈ្វាើ ឲ្យ មនេសសេ ឈឆ្ែ លងៃង់ មាន ឈយបល់ ។ ទំនេកែឈម្ើង១១៩:១៣០

 «ដូឈចនារះ ពលួករែ់សំបេពែក៏ទទលួលយកសំបេពែពីពពរះហសតេឈសតេច និងពីពលួក 

អនាកជាពបធ្ន ឈចញឈៅឈពញកនាេងស្សរុកអេីស្សាតអល និងស្សរុកយូោ»។ តាម 

បងាគា ប់ឈសតេចឈោយរក្យថា «ពលួកកូនឈៅអេីស្សាតអលឈអើយ ចូរពែ�ប់ មកឯពពរះ 

ឈយហូវ៉ា ជាពពរះថនអ័ពបាហ្ំ ថនអេីសាក និងអេីស្សាតអលវញិ ឈដើម្ីឲ្យពទង់បាន

វលិមកឯសំណល់ពលួកអនាករាល់ោនា  តដលបានរលួចពីកណាតេ ប់ថដថនពលួកឈសតេចស្សរុក

អាសឈស៊ើរ កេំឲ្យអនាករាល់ោនា  ឈ្វាើដូចជាពលួកឪពេក និងពលួកបងប្អូនអនាករាល់ោនា តដល  

រលំងនឹងពពរះឈយហូវ៉ា ជាពពរះថនពលួកអយ្យេឈកាឈគ ដល់ឈម៉លរះបានជាពទង់ឈបារះបង់

ឈចាលឈគឲ្យពែរូវវងិស៊េង ដូចជាឯងរាល់ោនា បានឈ�ើញស្សាប់ឈនារះឈ�ើយ ឥ�ូវ ឈនរះ 

កេំឲ្យអនាករាល់ោនា មានចិែតេរងឹរសូ ដូចជាឪពេកអនាក រាល់ោនា ឈ�ើយ គឺពែរូវឲ្យពបគល់

ខលលួនដល់ពពរះឈយហូវ៉ាវញិ ឈហើយចូលមកកនាេងទីបរសិេទ្ធរបស់ពទង់ តដលពទង់បាន  

តញកជាបរសិេទ្ធ ទេកជាដរាបឈៅ ឈហើយពែរូវឈោរពពបែិបែតេិដល់ពពរះឈយហូវ៉ា 

ជាពពរះថនអនាករាល់ោនា  ឈដើម្ីឲ្យឈសចកតេីឈពកា្របស់ពទង់បានតបរពីអនាករាល់ោនា

ឈៅ ដ្ិែឈបើអនាករាល់ោនា វលិមកឯពពរះឈយហូវ៉ាវញិ ឈនារះោំងបងប្អូន និងកូនឈៅ  

អនាករាល់ោនា ្ង នឹងបានឈសចកតេីឈមតាតេ ករេណា ឈៅចំឈររះពលួកអនាកតដលបាននំាឯង



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-339-

ឈៅជាឈ្លើយ ឈហើយនឹងពែ�ប់វលិមកឯ ស្សរុកឈនរះវញិ ពីឈពររះពពរះឈយហូវ៉ា 

ជាពពរះថនអនាករាល់ោនា  ពទង់មានពពរះហឫទ័យ ទន់សឈនាតេ ស ឈហើយឈមតាតេ ករេណា 

ឈបើសិនជាអនាករាល់ោនា វលិមកឯពទង់វញិ ឈនារះពទង់នឹងមិនតបរពពរះភ្កតេឈចញពី

អនាករាល់ោនា ឈ�ើយ» (ពងសាវតារកសេពែទី២ ៣០:៥-៩)។  

 «ដូឈចនារះ ពលួករែ់សំបេពែ ក៏ឈៅពីពករុងមលួយដល់ពករុងមលួយ កាែ់ោំងស្សរុក 

ឈអពបាអិម និងស្សរុកម៉ាណាឈស្ង រហូែដល់ស្សរុកសាប់យូ�ូន តែអនាកស្សរុក  

ោំងឈនារះ ឈគឈសើច�កឲ្យ ឈហើយឈមើលងាយ្ង ប៉េតនតេ មានមនេសសេខលរះកនាេងពលួក 

ឈអសឈស៊ើរ ពលួកម៉ាណាឈស និងពលួកសាប់យូ�ូន តដលបន្ាបខលលួន ក៏មកឯពករុង 

ឈយ រសូា�ិមតដរ ឈហើយពពរះហសតេថនពពរះ ក៏មកបណាតេ លឲ្យពលួកយូោមានចិែតេ 

ពពម ឈពពៀងោនា  នឹងឈ្វាើតាមបងាគា ប់ថនឈសតេច និងពលួកអនាកជាពបធ្នតាមពពរះបន្ូល  

ថន ពពរះឈយហូវ៉ា។ ដូឈចនារះ មានមនេសសេជាឈពចើនមកពបជេំោនា ឈៅពករុងឈយរសូា�ិម 

ជាជំនេំយ៉ង្ំ ឈដើម្ីនឹងឈ្វាើបេណ្យនំបេ័ងឥែដំតបរឈៅតខទី២ឈនារះ» (ខ ១០-

១៣)។

 ពបតហលពីរឆ្នា ំឈពកាយមក ទីពករុងសាម៉ារក៏ីពែរូវបានឈាល នរនឈោយ

កងទ័ពអាសឈស៊ើរឈហើយឈៅកនាេងការឈឡាមព័ទ្ធតដលបានឈកើែឈ�ើង ពបជារាសសតេ

ជាឈពចើននាក់បានសាល ប់យ៉ងអាឈណាចអា្័ម ឈោយការអែ់ឃ្ល ន និងជំងឺែម្ាែ់ 

ពពមោំងឈោយការសមាល ប់ឈោយត្លោវ្ងតដរ។ ឈហើយទីពករុងនិងនគរោំង

មូលពែរូវបានដលួលរលំ ចំតណកអំបូរោំងដប់តដលឈៅឈសសសល់ តដលបាន

បាក់តបកក៏ពែរូវបានចាប់ជាឈ្លើយ និងខ្្ច ែ់ខ្្ច យឈៅកនាេងអាណាឈខែតេឈ្សេងៗ 

ថនពបឈទសអាសឈស៊ើរ។

 ឈសចកតេីវនិាសតដលបានធ្ល ក់មកឈលើនគរអេីស្សាតអលភាគខ្ងឈជើងគឺ 

ជាការជំនេំជពមរះមកពីឋានសលួគ៌ឈោយផ្្ល់។ កងទ័ពអាសឈស៊ើរគឺជាឧបករណ៍

តដលពពរះពទង់ឈពបើឈដើម្ីសឈពមចឈោលបំណងរបស់ពទង់។ តាមរយៈ ឈោក 

ឈអសាយ ជាអនាកតដលបានចាប់ឈ្តេើមទសសេន៍ោយ ឈៅមេនការដលួលរលំថនទីពករុង

សាម៉ារបីនតេិច ពពរះបានមានបន្ូលសំឈៅឈៅឈលើកងទ័ពអាសឈស៊ើរថា «ជា  



ទំព័រ-340- ពលួកឈហ្រា និងឈសតេច

ដំបងថនឈសចកតេីកំហឹងរបស់អញ ឈហើយររំែ់ឈៅថដឈគ គឺជាឈសចកតេីោនា ន់កានា ញ់  

របស់អញ» (ឈអសាយ ១០:៥)។

 ការឈនារះឈកើែមក ឈោយឈពររះតែពលួកកូនឈៅអេីស្សាតអល «បានឈ្វាើ 

បាបនឹងពពរះឈយហូវ៉ា ជាពពរះថនឈគ … ជាការតដលនំាឲ្យពពរះឈយហូវ៉ាពទង់មាន 

ឈសចកតេី  ឈពកា្»។ «ប៉េតនតេ ឈគមិនពពមសាតេ ប់ឈទ គឺបានតំាងចិែតេ … ឈគឈបារះបង់ 

ឈចាលបញញាែតេិរបស់ពទង់ និងឈសចកតេីសញ្ញា  តដលពទង់បានតំាងនឹងពលួកអយ្យឈកា

ឈគឈចញ ពពមោំងឈសចកតេីបន្ាល់ តដលពទង់បានមានពពរះបន្ូលនឹងឈគ្ង»។ 

គឺឈោយសារតែឈគបាន «ឈបារះបង់ឈចាលអស់ោំងពកឹែ្យពកមរបស់ពពរះឈយហូវ៉ា 

ជាពពរះថនខលលួន ក៏សិែឈ្វាើរបូ គឺជារបូកូនឈោពីរ ឈហើយឈ្វាើរបូពពរះ ពពមោំងថាវា យ

បងគាំដល់អស់ោំងពលបរវិារឈៅឈលើឈម� ឈហើយឈោរពពបែិបែតេិដល់ពពរះបាល 

្ង»។ ឈហើយបដិឈស្ោច់ខ្ែមិនពពមតកតពបចិែតេឈ្វាើឲ្យពពរះឈយហូវ៉ា «ពទង់

ឈបារះបង់ឈចាលពូជអេីស្សាតអលោំងអស់ ក៏ឈ្វាើទេក្ឈគ ឈហើយពបគល់ឈគឈៅកនាេង

កណាតេ ប់ថដរបស់ពលួកអនាកតដលបំផ្ល ញឈគ ដរាបដល់ពទង់បានឈបារះឈគឈចាលពី

ចំឈររះពពរះភ្កតេពទង់ឈចញ»។ ឈដើម្ីឲ្យស្សបឈៅតាមការពពមានយ៉ងចបាស់

ោស់ ពពរះអងគាបានបញូ្នពលួកឈគ «ដូចជាពទង់បានមានពពរះបន្ូលឈោយសារ

អស់ោំងឈហ្រា ជាអនាកបឈពមើពទង់»។ 

 «ដូឈចនារះ អេីស្សា តអល ក៏ ពែរូវ ឈគ ដឹក នំា ឈចញ ពី ស្សរុក របស់ ខលលួន ឈៅ ឈៅ ឯ 

ស្សរុក អាស ឈស៊ើរ» «ឈោយឈពររះឈគមិនពពមសាតេ ប់តាមពពរះបន្ូលថនពពរះឈយហូវ៉ា 

ជាពពរះថនឈគ គឺបានរលំងឈសចកតេីសញ្ញា ថនពទង់ ជាឈសចកតេីោំងប៉េនាមា នតដល 

ឈោកមូ៉ឈស ជាអនាកបឈពមើពពរះឈយហូវ៉ា បានបងាគា ប់មក» (ពងសាវតារកសេពែទី២ 

១៧:៧, ១១, ១៤- ១៦, ២០, ២៣, ១៨:១២)។

 ឈៅកនាេងការជំនេំជពមរះដ៏រន្ធែ់ តដលបានធ្ល ក់មកឈលើអំបូរោំងដប់ថន

សាសន៍អេីស្សាតអលឈនរះ ពពរះអមា្ច ស់មានឈោលបំណងដ៏ឆ្ល ែវាងថវ និងឈររ

ឈពញឈៅឈោយឈសចកតេីឈមតាតេ ករេណា។ ឈោយសារតែពពរះអងគា មិនអាចឈ្វាើការ 

តាម រយៈពលួកឈគ ឈៅឈលើទឹកដីថនដូនតារបស់ពលួកឈគែឈៅឈទៀែ  ឈទើបពពរះអងគា



ការចាប់ជាឈ្លើយឈោយកងទ័ពអាសឈសេីរ-ទំព័រ-341-

តសវាងរកវ ិ្ ីឈ្សេងឈដើម្ីឲ្យសឈពមចកិច្ចការឈនរះ ឈោយកមា្ច ែ់កមា្ច យពលួកឈគឈៅកនាេង 

ចំឈណាមពលួកសាសន៍ដថទវញិ។ ត្នការរបស់ពទង់សពមាប់ឈសចកតេីសឈ្ងាគា រះដល់

មនេសសេោំងឡាយណា តដល សំឈរចចិែតេទទលួលយកការអែ់ឱនឈោស តាមរយៈ

ពពរះអងគាសឈ្ងាគា រះថនមនេសសេជាែិ ពែរូវតែបានសឈពមច ឈហើយតាមរយៈឈសចកតេី

ឈវទនាតដលបានធ្ល ក់មកឈលើសាសន៍អេីស្សាតអល ពពរះអងគាកំពេងឈរៀបចំ្លូវសពមាប់

បង្ាញសិរលី្អរបស់ពទង់ ដល់នគរោំងឡាយឈៅឈលើត្នដីឈនរះឯង។ មិនតមន

មនេសសេតដលពែរូវបានចាប់ជាឈ្លើយោំងអស់សេទ្ធតែមានចិែតេរងឹទទឹងឈនារះឈទ។ 

មានមនេសសេ ខលរះឈៅកនាេងចំឈណាមពលួកឈគឈៅតែឈសាមា រះពែង់ជាមលួយនឹងពពរះដតដល 

ឈហើយមានអនាកខលរះឈទៀែក៏ឈៅតែបន្ាបខលលួនឈៅចំឈររះពទង់្ងតដរ។ តាមរយៈ 

ពលួកអនាកតដល «ជាកូនថនពពរះដ៏មានពពរះជនមារស់ឈៅ» (ហូឈស ១:១០) ពពរះអងគា

នឹងនំាមនេសសេជាឈពចើនឈៅកនាេងអាណាចពកអាសឈស៊ើរ ឲ្យសាគា ល់លក្ណៈ សម្ែតេិ 

ដ៏ពបថព និងអែ្ថពបឈយជន៍ថនពកឹែ្យវន័ិយរបស់ពពរះអងគា៕



ទំព័រ-342- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពុធ-២២ សីហា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក២៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពួក អ្នក ដែល ស្ឡាញ់ ពករឹត្យវន័ិេ ពទង់ ហោរះ មាន ហ្ចកតេពី  

្ុខ ែ៏ ហលើ្លុ្រ ហ�ើេ គ្មា ន ហ�តុ នរឹង ចំព្់រ ែួល ហ�ើេ ។ ទំនុកតហមកើង 

១១៩:១៦៥៦

 ការ្ព្វពពរះទ័េរ្រ្់ពពរះចំហោរះសា្ន៍អុពីសសាដអល ដតងដតមាន

លក្ខខណ្ឌ ហៅហលើការសាតេ ្់រ្រង្គា ្់រជានិច្ច។ ហៅហជើងភ្នំ្ុពីណាេ ពួកហគបាន

ចុរះកិច្ច្នយាថនទំោក់ទំនងជាមួេនរឹងពទង់ថា «នរឹងបានដាច់ ជារ្រ្់ផង 

ពទង់ ហលើ្ជាងអ្់ទំាងសា្ន៍ … »។ ពួកហគបាន្នយាជាឱឡារកិថា 

នរឹង  ហែើរតាមផ្ូវថនការសាតេ ្់រ្រង្គា ្់រ។ «ហេើងខ្ុំរាល់គ្្ន នរឹងហ្្វើតាមពគ្់រហ្ចកតេពី   

ដែលពពរះហេ�ូវ៉ា ពទង់មានពពរះ្រន្ូលមក» (និក្ខមនំ ១៩:៥, ៨)។ ហ�ើេ 

កាលបានពពីរ្រពីថ្ងៃហពកាេមកហទៀត ពពរះក៏បានមាន្រន្ូលអំពពីពករឹត្យវន័ិេរ្រ្់ 

ពទង់ហចញពពីភ្នំ្ុពីណាេ គឺពទង់បានហ្្វើការដណោំ្រដនថែមហៅក្នុងទពមង់ថន្រញ្ញតតេិ

និងការជំនំុជពមរះ តាមរេៈហោកម៉ាូហ្។ រាស្តេអុពីសសាដអល បាន ្ នយា   

ពពមគ្្ន ថា «ហេើងខ្ុំរាល់គ្្ន នរឹងហ្្វើតាមអ្់ទំាងហ្ចកតេពីដែលពពរះហេ�ូវ៉ាមាន

ពពរះ្រន្ូលមក»។ ហៅក្នុង្ចា្ច នុមតិថនហ្ចកតេពី្នយាហនរះ ព្រជារាស្តេបានរ្ួរ

រមួគ្្ន ដស្កព្រកា្មតេងហទៀតថា «ហេើងខ្ុំរាល់គ្្ន នរឹងហ្្វើតាមពគ្់រអ្់ទំាង 

ហ្ចកតេពី ដែលពពរះហេ�ូវ៉ាបានមានពពរះ្រន្ូលមក ហ�ើេនរឹងសាតេ ្់រ ្រង្គា ្់រ  ពគ្់រ 

ជំពូកផង ែូហច្នរះ ម៉ាូហ្ហោកេកឈាម ហៅហពបារះហលើជនទំាង ឡាេ ហដាេ 

ោក្យថា ហនរះជាឈាមថនហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ដែលពពរះហេ�ូវ៉ាបានតំាងនរឹងអ្នក

រាល់គ្្ន  តាមពពរះ្រន្ូលពទង់ទំាងហនរះ» (និក្ខមនំ ២៤:៣, ៧)។ ពពរះបានហពជើ្

២៤

«ត្រូវបំផ្លា ញទៅ ទោយខ្វះខា្្ត្រវះ»



ពតរូវ្ំរផ្្ញហៅហដាេខ្វរះខាតតពមិរះ-ទំព័រ-343-

ហរ ើ្ សា្ន៍អុពីសសាដអលហ្្វើជារាស្តេរ្រ្់ពទង់ ហ�ើេពួកហគក៏បានតំាងពទង់

ហ្្វើជាហ្តេចរ្រ្់ពួកហគវញិដែរ។

 ហៅជិតចុង្រញ្ច ្់រថនការហែើរហៅមកហៅទពីរហោសាថែ ន ពពរះបានរឭំកពពី

លក្ខខណ្ឌ ថនហ្ចកតេពី្នយាហនរះមតេងហទៀត។ ហៅឯហ្រៀលព័រ ពតង់ពពំ ព្រទល់ ថន 

ទរឹកែពី្នយា ជាកដន្ងដែលមនុ្្សជាហពចើនបានក្ាេ ជារោំថន ហ្ចកតេពី ល្ួង 

ពួកអ្នកដែលហៅដតហសាមា រះពតង់បានរឭំកោក្យ្ចា្ច ថនភកតេពីភាពហនរះ មតេងហទៀត។ 

តាមរេៈហោកម៉ាូហ្ ពពរះបានពពមានែល់ពួកហគព្រឆំាងនរឹងហ្ចកតេពីល្ួងដែល

នរឹងគំរាមកំដ�ងែល់ពួកហគ ហៅហពលអោគត ហ�ើេពពរះអងគាក៏បានដា្់ហតឿន

ពួកហគឲ្យហៅដាច់ពពីនគរោោដែលហៅជំុវញិ និងឲ្យថា្វ េ្រងគាំដតពពរះពិតមួេ

អងគា្រ៉ាុហណាណ រះ។ 

 ហោកម៉ាូហ្បានដណោំែល់រាស្តេអុពីសសាដអលថា «ឥ�ូវហនរះ ឱពួក 

អុពីសសាដអលហអើេ ចូរសាតេ ្់រអ្់ទំាងចបា្់រ និង្រញ្ញតតេិ ដែលអញ ្រហពងៀន ែល់ 

ឯងរាល់គ្្ន  ហ�ើេឲ្យព្រពពរឹតតេតាមចុរះ ហែើម្ពីឲ្យបានរ្់ហៅ ហ�ើេឲ្យបានចូល

ហៅទទួលេកស្រុកដែលពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនពួកអេ្យហកាឯងពទង់ព្រទាន  

មក មិនពតរូវឲ្យឯងរាល់គ្្ន ្រដនថែម្រញ្ចូ លអ្វពីៗក្នុងហ្ចកតេពីទំាង្រ៉ាុោមា ន ដែលអញ 

្រង្គា ្់រែល់ឯង ឬកាត់ហចាលអ្វពីណាមួេហ�ើេ ហែើម្ពីឲ្យឯងរាល់គ្្ន បានកាន់

តាមអ្់ទំាង្រញ្ញតតេិផងពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនឯង ដែលអញ ្រង្គា ្់រ   មកឯងហនរះ 

ដភ្នកឯងរាល់គ្្ន បាន ហ�ើញការដែលពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់ហ្្វើ ហដាេហពោរះែំហណើ រ  

ពពរះបាលហពអរ ែ្ិតអ្់អ្នកណាដែលបានតាមពពរះបាលហពអរ ហោរះពពរះហេ�ូវ៉ា 

ជាពពរះថនឯង ពទង់បាន្ំរផ្្ញហគពពីពួកឯងហចញ ដតពួក ឯង រាល់គ្្ន ដែលបាន  

ហៅជា្់រនរឹងពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនឯង ហោរះបានរ្់ហៅែរា្រែល់្ព្វថ្ងៃហនរះ 

វញិ។ ហមើល អញបាន្រហពងៀនចបា្់រហ�ើេនិង្រញ្ញតតេិែល់ឯងរាល់គ្្ន  តាមដែល  

ពពរះហេ�ូវ៉ាជាពពរះថនអញ បាន្រង្គា ្់រមក ហែើម្ពីឲ្យឯងបានព្រពពរឹតតេតាមហៅ

ក្នុងស្រុកដែលឯងពតរូវចូលហៅទទួលេក។ ែូហច្នរះ ចូរឲ្យឯងរាល់គ្្ន កាន់ ហ�ើេ 

ព្រពពរឹតតេតាមចុរះ ែ្ិតហនរះនរឹងបានជាពបាជ្ា ហ�ើេជាហោ្រល់ែល់ឯងរាល់គ្្ន  



ទំព័រ-344- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហៅដភ្នកថនអ្់ទំាងសា្ន៍ ដែលនរឹងឮដ្្ងពពី្រញ្ញតតេិចបា្់រទំាង្រ៉ាុោមា នហនរះ 

ហ�ើេហគនរឹងនិោេថា ពបាកែជាសា្ន៍ហនរះមានពបាជ្ា និងហោ្រល់ពិត» 

(ហចាទិេកថា ៤:១-៦)។

 ពពរះបានដណោំរាស្តេអុពីសសាដអលជាពិហ្្  កំុឲ្យហមើលសសាលែល់

ពករឹត្យវន័ិេរ្រ្់ពពរះអងគា ដែលពួកហគនរឹងរកហ�ើញកមំ្ាងនិងពពរះពរហៅក្នុងការ

សាតេ ្់រ្រង្គា ្់រតាមពករឹត្យវន័ិេហោរះហ�ើេ។ គឺជាពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះជាមា្ច ្់ 

ដែលពទង់បានមាន្រន្ូលហៅកាន់ពួកហគ តាមរេៈហោកម៉ាូហ្ថា «្រ៉ាុដនតេ ពតរូវ 

ឲ្យឯងរាល់គ្្ន ព្រេ័ត្នខ្ួន ហ�ើេរកសាចិតតេឲ្យដមនដទន ដពកងហភ្ចអ្់ទំាងការ

ដែលដភ្នកឯងបានហ�ើញ ហ�ើេដពកងហៅក្នុងជពីវតិឯង ការទំាងហោរះ បាន ឃ្្ត 

ហចញពពីចិតតេឯងហៅ ពតរូវឲ្យឯងពបា្់រពពីការទំាងហោរះែល់កូនហៅឯងឲ្យែរឹងតហរៀង

ហៅវញិ» (ខ ៩)។ ពួកហគមិនពតរូវ្ំរហភ្ចទ្្សនពីេភាពែ៏អសា្ច រ្យ ដែលភាជា ្់រទំោក់

ទំនងហៅនរឹងការព្រទានពករឹត្យវន័ិេហៅភ្នំ្ុពីណាេហ�ើេ។ ពពរះបានព្រទាន 

ការពពមានចបា្់ៗ ែល់រាស្តេអុពីសសាដអល ព្រឆំាងទា្់នរឹងព្រថពណពី ថនការ

ថា្វ េ្រងគាំរ្ូរពពរះ ដែលបានហកើតហ�ើងោ៉ាងហពចើនហលើ្លុ្រ ហៅក្នុងចំហណាម 

ព្រហទ្ជិតខាង។ ពពរះអងគាបានព្រទានែំ្ូរោមា នែល់ពួកហគថា «ែូហច្នរះ ចូរឯង

រាល់គ្្ន ព្រេ័ត្នខ្ួនឲ្យដមនដទន … ដពកងឯងរាល់គ្្ន  ្រង្ខូច ខ្ួន ហដាេឆ្ាក់ហ្្វើរ្ូរ

មានរាងែូចជាអងគាណាមួេផង»។ 

ពពហស្បតិ៍-២៣ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក២៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពទង់ ោង កាត់ ហៅ មុខ ហោក ទំាង ព្រកា្ ថា ហេ�ូវ៉ា គឺ 

ហេ�ូវ៉ា ែ៏ ជា ពពរះ ពទង់ មាន ពពរះ�ឫទ័េ ហមតាតេ ករណុា ហ�ើេ ទន់ ្ ហោតេ ្ 

ពទង់ េឺត នរឹង ខ្ាល់ ហ�ើេ មាន ហ្ចកតេពី ្ ្រ្ុរ្ និង ហ្ចកតេពី ហទៀង ពតង់ ជា 

្ររ្ូិររ។  និក្ខមនំ ៣៤:៦

 «ហ�ើេដពកងឯងរាល់គ្្ន ហងើ្រដភ្នក ហមើលហៅហលើហម�ហវោណា ហ�ើញ  

ថ្ងៃ ដខ និងអ្់ទំាងផ្ក េ គឺពគ្់រទំាងរ្រ្់ដែលមានជា្ររ្ូិររហៅហលើហម� 



ពតរូវ្ំរផ្្ញហៅហដាេខ្វរះខាតតពមិរះ-ទំព័រ-345-

ហោរះឯងរាល់គ្្ន មានហ្ចកតេពីល្ួងព្រទាញហចញហៅថា្វ េ្រងគាំ ហ�ើេ ហគ្រព 

ព្រតិ្រតតេិ ែល់រ្រ្់ទំាងហោរះ ដែលពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនឯង ពទង់បានព្រទាន

មកឲ្យពគ្់រទំាងសា្ន៍ ហៅហពកាមថផ្ហម�វញិ» «ែូហច្នរះចូរព្រេ័ត្ន ខ្ួនចុរះ ដពកង

ហភ្ចហ្ចកតេពី្ញ្្ញ ផងពពរះហេ�ូវ៉ាជាពពរះថនឯង  ដែលពទង់ បាន តំាង នរឹងពួកឯង 

រចួង្កដ្ររហៅឆ្ាក់ហ្្វើរ្ូរមានរាងែូចរ្រ្់ោ៉ាងណាដែល ពពរះហេ�ូវ៉ាជាពពរះ  

ថនឯង ពទង់បាន ោម ពបាម មិន ឲ្យហ្្វើ»។

 ហោកម៉ាូហ្បាន្រង្ហា ញពពីអំហពើអាពកក់ដែលនរឹងហកើតហ�ើង ហដាេការ

ង្កដ្ររហចញពពី្រញ្ញតតេិរ្រ្់ពពរះហេ�ូវ៉ា។ ហដាេអំោវោវ្ំុឲ្យហម�និងែពី

ជួេហ្្វើជាសាក្សពី ហោកបានព្រកា្ថា ្រោ្្់រពពីបានចូលហៅរ្់ហៅក្នុងទរឹក

ែពីដែលពពរះបាន្នយារចួមក ព្រ្ិនហ្រើព្រជារាស្តេោំចូលមកនូវទពមង់ពុក 

រលួេថនការពកា្រថា្វ េ្រងគាំែល់រ្ូរចម្ាក់ ហ�ើេមិនពពមង្កមកថា្វ េ្រងគាំែល់

ពពរះែ៏ពិត ហោរះហ្ចកតេពីហពកា្រ្រ្់ពពរះនរឹងហងើ្រហ�ើង ហ�ើេពួកហគនរឹង ពតរូវ 

ចា្់រជាហ្្ើេ និងពតរូវរសាត់អដណតេ តហៅក្នុងចំហណាមសា្ន៍ែថទជាមិន

ខាន។ «ហោរះអញអាងែល់ឋាន្ួគ៌ ហ�ើេនិងដផនែពី ឲ្យហ្្វើជាទពី្រោ្ល់ទា្់

នរឹងឯងរាល់គ្្ន ហៅថ្ងៃហនរះថា ្រនតេិចហទៀត ឯងរាល់គ្្ន ពតរូវវោិ្អ្់រលពីង 

ហចញពពីស្រុកដែលឯងឆ្ងទហន្េ័រដាន់ ចូលហៅទទួលេកហោរះ ជាមិនខាន 

និងហ្្វើឲ្យហៅេូរអដង្វងតហៅហទៀតមិនបាន គឺនរឹងពតរូវវោិ្ហៅទំាងអ្់ គ្្ន  វញិ 

ពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់នរឹងកមា្ច ត់កមា្ច េឯងរាល់គ្្ន ហៅ ឲ្យហៅពគ្់រទំាង សា្ន៍ 

ឯងនរឹងហៅមានដតគ្្ន តិច ក្នុងពគ្់រទំាងនគរ ដែលពពរះហេ�ូវ៉ានរឹងោំឯង ហៅ 

ហៅហោរះ ហ�ើេហៅស្រុកទំាងហោរះ ឯងនរឹងហគ្រពព្រតិ្រតតេិែល់ពពរះហផ្សងៗ 

ដែលហ្្វើពពីហ ើ្ ឬពពី្មាហដាេថែមនុ្្ស ជារ្ូរដែលមិនអាចនរឹង ហមើលហ�ើញ 

សាតេ ្់រឮ ឬទទួលអាោរ ឬែរឹងក្ិនហ�ើេ» (ខ ២៦ ែល់ ២៨)។ 

 ្រទទំោេហនរះ ខ្រះបានហកើតហ�ើងពិតពបាកែហៅ្ម័េពួកហៅោ្វ េ 

ហ�ើេបាន្ហពមចតាមទំាងអ្់ និងជាការដែលបានហកើតហ�ើងពិតពបាកែ 

ហៅ្ម័េដែលសា្ន៍អុពីសសាដអលពតរូវចា្់រជាហ្្ើេហៅព្រហទ្អា្ហ្៊ើរ 



ទំព័រ-346- ពួកហោរា និងហ្តេច

និងនគរេូដាហៅចពកភពបា្៊រពី�ូន។

 ការហបារះ្រង់ជំហនឿថនសា្ន៍ អុពីសសាដអលបានហកើនហ�ើង្រនតេិចមតេងៗ។ 

ពពីមួេជំោន់ហៅមួេជំោន់ សាតំាងបាន្រ៉ាុន្រ៉ាងមតេងហ�ើេមតេងហទៀតហែើម្ពីហ្្វើ 

ឲ្យសា្ន៍ដែលពពរះបានហពជើ្ហរ ើ្ ហនរះ្ំរហភ្ច «ហ្ចកតេពី្រង្គា ្់រ ជាចបា្់រ ហ�ើេ 

ជា្រញ្ញតតេិទំាង្រ៉ាុោមា ន» ដែលពួកហគបាន្នយាថានរឹងរកសាជាហរៀងរ�ូតហោរះ 

(ហចាទិេកថា ៦:១)។ វបានែរឹងថា ព្រ្ិនហ្រើវអាចែរឹកោំរាស្តេអុពីសសាដអល  

ឲ្យហភ្ចពពរះ និងឲ្យ «ហៅព្រពពរឹតតេតាមពពរះែថទ ទំាងហគ្រពព្រតិ្រតតេិ ពកា្រថា្វ េ 

្រងគាំែល់ពពរះហោរះវញិ» ពួកហគពបាកែជានរឹង «ពតរូវវោិ្ហៅ អ្់ រលពីង» ជា 

មិនខាន (ហចាទិេកថា ៨:១៩)។

 ហទារះជាោ៉ាងហនរះក៏ហដាេ ្ពតរូវរ្រ្់ពួកជំនំុថនពពរះហៅហលើដផនែពីហនរះ

មិនទាន់េល់ពពីនិ្្ស័េថនការអាណិតអា្ូរទំាងស្រុងរ្រ្់ពពរះដែល «មិន

រា្់រមនុ្្សមានហទា្ទុកជាឥតហទា្ហ�ើេ» ្រ៉ាុដនតេ ្ិរ ពីល្អរ្រ្់ពទង់ព្រក្រ 

ហដាេ  «ពពរះ�ឫទ័េហមតាតេ ករណុា ហ�ើេទន់  ្ហោតេ ្ ពទង់េឺតនរឹងខ្ាល់ 

ហ�ើេមានហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ និងហ្ចកតេពីហទៀង ពតង់ជា ្ររ្ូិររ ពទង់មានហ្ចកតេពីហមតាតេ

ករណុាែល់មនុ្្សទំាងោន់ ក៏អត់ហទា្ ចំហោរះ   ហ្ចកតេពីទុច្ចរតិ ហ្ចកតេពីរលំង 

និងអំហពើបា្រ» (និក្ខមនំ ៣៤:៦, ៧)។ ហទារះ្រពីជាសាតំាងខំព្ររឹងដព្រងរខំានែល់

ហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពពរះ ្ពមា្់ររាស្តេអុពីសសាដអលោ៉ាងណាក៏ហដាេ ហទារះ្រពី

ជាហៅក្នុងហពលហវោែ៏ហ ម្ា ងងរឹត្ំរផុតថនព្រវតតេិសាស្តេរ្រ្់ពួកហគខ្រះក៏ហដាេ 

ហៅហពលដែលហមើលហៅអំហពើអាពកក់ហ�ៀ្រដតនរឹងទទួលបានជ័េជម្នរះហោរះ 

ពពរះជាមា្ច ្់បាន្រង្ហា ញអងគាពទង់ែល់ពួកហគហដាេពពរះគុណ។ ពពរះអងគាមាន

្រន្ូលែល់សា្ន៍អុពីសសាដអល អំពពី ហរឿង្ុខុមាលភាពថននគររ្រ្់ពួកហគ។ 

ពពរះអងគាបានមាន្រន្ូលតាមរេៈហោរា�ូហ្ថា «ហទារះហ្រើអញកត់ទុកអ្់

ទំាងមាពតាក្នុងចបា្់ររ្រ្់អញក៏ហដាេ គង់ដតហគនរឹងព្រកាន់ថាជាចបា្់រែថទ

វញិ»។ «្រ៉ាុដនតេ គឺអញដែល្រង្ហា ត់ឲ្យហអពបាអិមហចរះហែើរ ក៏បាន្រពីហគ ដតហគមិន 

បាន ែរឹងថា គឺអញដែល ហមើល ហគ ឲ្យជាហទ» (�ូហ្ ៨:១២; ១១:៣)។ ពពរះអមា្ច ្់  



ពតរូវ្ំរផ្្ញហៅហដាេខ្វរះខាតតពមិរះ-ទំព័រ-347-

បានហដារះសសាេជាមួេ ពួកហគហដាេស្ទន់ ហដាេដណោំចបា្់រ មួេ មតេងៗ 

ហ�ើេ ឃ្្ មួេ មតេងៗ ែល់ពួកហគតាមរេៈ ពួកហោរា។ 

 ព្រ្ិនហ្រើរាស្តេអុពីសសាដអលបានេកចិតតេទុកដាក់ហៅនរឹងសាររ្រ្់ពួក

ហោរា ពពរះអងគានរឹងរកសាពួកហគឲ្យរចួផុតពពីហ្ចកតេពីហវទោដែលនរឹងហកើតហ�ើងហោរះ

ជាមិនខាន។ គឺហដាេសារដតពួកហគហៅដតចហច្ដ្ររហចញពពីពករឹត្យវន័ិេរ្រ្់

ពទង់ ដែលពពរះបាន្រង្គា ្់រហោរះហ�ើេ ដែលហ្្វើឲ្យពួកហគធ្្ក់ហៅជាហ្្ើេ

ថនសា្ន៍ែថទ។ «រាស្តេអញ ហគពតរូវ្ំរផ្្ញហៅ ហដាេខ្វរះ ខាត តពមិរះែូហច្នរះ» 

គឺជាសាររ្រ្់ពទង់ែល់ហោក�ូហ្ «ហដាេហពោរះឯង មិន ពពម ទទួលតពមិរះ 

បានជាអញក៏នរឹងហបារះ្រង់ហចាលឯង … ដែលឯងបានហភ្ចចបា្់ររ្រ្់ពពរះថន

ឯង» (�ូហ្ ៤:៦)។

សុព្រ-២៤ សីហា    អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៣០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ មនុ្្ស លងៃង់ ហ្្ ដតង គិត ក្នុង ចិតតេ ថា គ្មា ន ពពរះ ហទ 

ហគ ្ ុទ្ធ ដត ជា មនុ្្ស ខូច អាពកក់ ហគ បាន ព្រពពរឹតតេ ការ ដែល គួរ ្ ្អ្់រ ហខ្ើម 

ឥត មាន អ្នក ណា មួេ ដែល ព្រពពរឹតតេ ល្អ ហសារះ ។ ទំនុកតហមកើង ១៤:១

  ការ្ំរោនហៅនរឹងពករឹត្យវន័ិេរ្រ្់ពពរះបានទទួលលទ្ធផលែូចៗគ្្ន  

ពគ្់រ្ម័េកាល។ ហៅ្ម័េហោកណូហអ ពគ្ដែលហគ្លការ ថនការព្រពពរឹតតេ

អំហពើល្អពតរូវបានហគ្ំរោន ហ�ើេហ្ចកតេពីទុច្ចរតិកាន់ដតធ្្ក់ចុរះោ៉ាងហពរៅ ហ�ើេ 

កពមិតហនរះហចរះដតរ ពីករាលដាល្ំហៅៗ រ�ូតែល់ពពរះពទង់ពទំាដលងបាន ហោរះ 

«អញនរឹងលុ្រមនុ្្សដែលអញបាន្រហងកើតមកឲ្យ្ូន្យបាត់ពពីដផនែពីហចញ» 

(ហោកុ្រ្តតេិ ៦:៧)។ ហៅ្ម័េហោកអ័ពបាោំ ព្រជារាស្តេហៅពករុង្ូែុម

បានហមើលង្េែល់ពពរះ និងពករឹត្យវន័ិេរ្រ្់ពទង់ហដាេចំ� ហ�ើេ ក៏មាន 

ការអាពកក់ហកើតហ�ើងែូចគ្្ន  មានអំហពើពុករលួេែូចគ្្ន  មានការ្រដណតេ ត្រហណាតេ េ 

ហដាេមិនទ្់រសាក ត់ ដែលហ្្វើឲ្យពិភពហោកកាន់ដតចា្់ហរចរលិ។ ពួកអ្នកដែល

រ្់ហៅក្នុងទពីពករុង្ូែុមបានឆ្ង�ួ្គំនូ្ពពំដែនថនការអត់ពទំារ្រ្់ពពរះ 



ទំព័រ-348- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ�ើេក៏មានហភ្ើងធ្្ក់មកព្រឆំាងទា្់នរឹងពួកហគ គឺជាហភ្ើងថនការ្ង រ្ឹក រ្រ្់ 

ពពរះ។ ហៅ្ម័េមុនការ ជា្់រជាហ្្ើេ រ្រ្់ អំ្ូររអុពីសសាដអលទំាងែ្់រ ក៏មាន 

ការមិនសាតេ ្់រ្រង្គា ្់រ និងមានអំហពើអាពកក់ ស្ហែៀងគ្្ន ហនរះដែរ។ ហគបានចាត់

ទុកពករឹត្យវន័ិេរ្រ្់ពពរះថាជាការឥតព្រហោជន៍ ហ�ើេទហង្វើហនរះបានហ្រើកទា្វ រ

ទរឹកថនអំហពើទុច្ចរតិ ឲ្យហជារជន់ មកហលើ សា្ន៍អុពីសសាដអល។ «ឱពួកកូនហៅ 

អុពីសសាដអលហអើេ ចូរសាតេ ្់រពពរះ្រន្ូលថនពពរះហេ�ូវ៉ាចុរះ ែ្ិតពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់

មានហរឿងនរឹងពួកអ្នកស្រុកហនរះ ពពី ហពោរះ  គ្មា នហ្ចកតេពីពិត ឬហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ ក៏ 

ឥតមានអ្នកណាសាគា ល់ពពរះ ហៅ ក្នុងស្រុកហនរះហ�ើេ មាន្ុទ្ធដតការព្រហទច 

ផ្តេ សា ភូតកុ�ក កា្់រ ្ ម្ា្់រ លួច្រ្ន់ ហ�ើេផិតគ្្ន ទហទ ហគរ រឹ្រជាន់ ហ�ើេ 

កមា្ច េឈាម តៗគ្្ន » (�ូហ្ ៤:១, ២)។

 ្រទទំោេថនការជំនំុជពមរះដែលហោរាហអម៉ាុ្និង�ូហ្បានព្រកា្ 

្ុទ្ធដតអមហដាេ្ិរ ពីល្អដែលនរឹងហកើតហ�ើងហៅហពលខាងមុខ។ ហដាេសារ 

ការ ្ររះហបារ និងការរ រឹងចហច្ជាេូរអដង្វង ពពរះមិនបានព្រទានហ្ចកតេពី្នយា

ពពីការសាតេ រអំណាចរ្រ្់ហគដែលធ្្្់រមានហៅបា៉ា ហល្្ពីនហ�ើងវញិែល់ អំ្ូររ 

អុពីសសាដអលទំាងែ្់រហទ។ ពួកហគពតរូវដត «រសាត់អដណតេ ត ហៅកណាតេ ល អ្់ទំាង 

សា្ន៍»។ រ�ូតែល់ទពីចុង្ំរផុត។ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះបានព្រទាន្រទ ទំោេ មួេ តាម  

រ   េៈហោរា�ូហ្ ដែលដាក់្រង្ហា ញនូវ្ុរព្វ្ិទ្ធិថនការមានចំដណកក្នុងការសាតេ រ

ហ�ើងវញិជាហលើកចុងហពកាេ ហៅពពីមុខពួកហគ ដែលហ្្វើឲ្យពួកហគក្ាេមកជា

រាស្តេរ្រ្់ពពរះសាជា្មាពីហ�ើងវញិ ហៅចុង្ំរផុតថនដផន ែពី ខណៈដែលពពរះនរឹង

ហលចមកជាហ្តេចហលើអ្់ទំាងហ្តេច ជាពពរះហលើអ្់ ទំាងពពរះ។ ហោរាបាន 

ព្រកា្ «ជាហពចើនថ្ងៃ» ថាអំ្ូររទំាងែ្់រនរឹងពតរូវហៅ «ឥតមានហ្តេច ឬហៅោ្វ េ 

ឥតការថា្វ េេញ្ញ្ូរជា ឬ្រហង្គា លហគ្រព ឥត ហអផូឌឬរ្ូរពពរះជាេូរអដង្វង»។ 

្រោ្្់រមកហទៀត ហោរាបាន្រនតេថា «ហពកាេ ហោរះ ពួកកូនហៅអុពីសសាដអលនរឹង 

វលិ  មកវញិ ហ�ើេនរឹងដ្្វងរកពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនហគ និង ដាវ ពីឌ ជាហ្តេច 

រ្រ្់ ហគ ហៅជាន់ហពកាេ្រង្អ្់ ហគនរឹងមក ពរឹងពជកនរឹងពពរះហេ�ូវ៉ា ហ�ើេនរឹង  



ពតរូវ្ំរផ្្ញហៅហដាេខ្វរះខាតតពមិរះ-ទំព័រ-349-

ហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ថនពទង់ ហដាេញា្់រញ័រ» (�ូហ្ ៣:៤, ៥)។ ហោក�ូហ្

បានមានព្រសា្ន៍ហៅកាន់អំ្ូររទំាងែ្់រ តាមរ្ូរ្័ព្ អំពពីដផនការរ្រ្់ពពរះ

ថនការសាតេ រមនុ្្សដែលរ រឹងចហច្ជា្មាពីហ�ើងវញិ ជាអ្នកដែល នរឹងរ្ួររមួជាមួេ

នរឹងពួកជំនំុរ្រ្់ពទង់ហៅហលើដផនែពី ពពរះបានព្រទានពពរះពរែល់សា្ន៍អុពីសសាដអល 

ហៅថ្ងៃដែលពួកហគហសាមា រះពតង់ជាមួេនរឹងពទង់ ហៅក្នុងទរឹកែពី្នយា។ ហដាេ្ំហៅ 

ហៅហលើរាស្តេអុពីសសាដអលថា ជាអ្នកដែលពពរះ្ព្វពពរះ�ឫទ័េចង់្រង្ហា ញហ្ចកតេពី 

ហមតាតេ ករណុា ពពរះអងគាបានមានពពរះ្រន្ូលថា «ហដាេហ�តុហោរះ ហមើល អញនរឹង 

ព្រហោមោំោងហៅឯទពីរហោសាថែ ន ហ�ើេនិោេ្ពម្រចិតតេោង ហៅទពីហោរះ 

អញនរឹងព្រគល់ចមាក រទំោំងបាេជូររ្រ្់ោងែល់ោងវញិ ពពម ទំាងពចកភ្នំ 

អាហការ ទុកជាទា្វ រថនទពី្ង្រឹម ហ�ើេហៅទពីហោរះ ោងនរឹង ហឆ្ើេត្រ ែល់អញ 

ែូចកាលហៅវេ័ហកមាង និងែូចហៅថ្ងៃដែលហ�ើងហចញពពីស្រុកហអ្ុពីព្មក 

ពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ហៅថ្ងៃហោរះោងនរឹងហៅអញថា ‘អ្នក្រតេពី’ 



ទំព័រ-350- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហអើេ មិនដមនហៅថា  ‘ហោកមា្ច ្់’ ហទៀតហ�ើេ ែ្ិតអញនរឹងែកអ្់ទំាង

ហឈាមា រះថនពពរះបាលហចញពពីមាត់ោង ហោរះអញនរឹងដលងនរឹកហែើមពពីហឈាមា រះពពរះ

ទំាងហោរះហទៀត» (�ូហ្ ២:១៤-១៧)។ 

 ហៅថ្ងៃចុង្ំរផុតថនព្រវតតេិសាស្តេដផនែពី ពពរះអងគានរឹងតំាង្ញ្្ញ ហនរះជា

្មាពីហ�ើងវញិ ជាមួេនរឹងអ្នកដែលហគ្រពពករឹត្យវន័ិេរ្រ្់ពពរះអងគា។ «ហៅថ្ងៃហោរះ  

អញក៏នរឹងតំាង្ញ្្ញ ឲ្យហគ ជាមួេនរឹង្ត្វហៅដផនែពី និង្ត្វហ�ើរហលើ អាកា្ 

ហ�ើេ្ត្វលូនវរហៅែពីផង អញនរឹង្ំរបាក់្្នូនិងដាវ ហ្្វើឲ្យការ្ង្ង្គា មបាត់

ហចញពពីស្រុកហៅ ឲ្យហគបានហែកហៅហដាេ្ុខសានតេ ហោរះអញនរឹង ែណតេរឹ ងោង 

្ពមា្់រអញ ទុកជាែរា្រតហៅ ហអើ អញនរឹងែណតេរឹ ងោង្ពមា្់រ អញ ហដាេ 

ហ្ចកតេពី្ុចរតិ ហ្ចកតេពីេុតតេិ្ម៌ ហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ និងហ្ចកតេពី ហមតាតេ  ករណុា ក៏ 

នរឹងែណតេរឹ ងោង្ពមា្់រអញ ហដាេហ្ចកតេពីហសាមា រះពតង់ផង ហោរះោងនរឹងបាន 

សាគា ល់ពពរះហេ�ូវ៉ា។ ពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ហៅថ្ងៃហោរះ អញនរឹង  

ហឆ្ើេត្រថា គឺអញត្រនរឹងថផ្ហម� ហ�ើេថផ្ហម�នរឹង ត្រែល់ ដផនែពី ែពីនរឹង 

ត្រែល់ស្រូវ ទរឹកទំោំងបាេជូរ ហ�ើេនរឹងហព្រង រ្រ្់ ទំាងហោរះក៏នរឹងត្រែល់  

ហេ្រាលដែរ។ អញនរឹងសា្រហពោរះពូជោងហៅហលើដផនែពី្ពមា្់រអញ រចួ

អញនរឹងអាណិតហមតាតេ ែល់ពួក�ូោមា៉ា  ហ�ើេ នរឹង និោេែល់ពួក�ូអំាមពី ថា 

ឯងជារាស្តេរ្រ្់អញ ហោរះហគនរឹង ហឆ្ើេ ត្រ ថា ពទង់ជាពពរះថនហេើងខ្ុំ» (ខ ១៨ 

ែល់ ខ ២៣)។

 «ហៅថ្ងៃហោរះ» «្ំណល់ពួកសា្ន៍អុពីសសាដអល និងអ្់អ្នកក្នុងពូជ

ពង្សោ៉ា កុ្រដែលបានរចួខ្ួនមក ហគនរឹងដលងពរឹងដផ្អកមនុ្្សដែលបានវេហគ

តហៅ ហ�ើេនរឹងពរឹងដផ្អកហលើពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះែ៏្ររ ិ្ ុទ្ធ ថនសា្ន៍អុពីសសាដអល

ហដាេពិតពតង់វញិ» (ហអសាេ ១០:២០)។ ហចញពពីមនុ្្ស «ពគ្់រ អ្់ទំាងសា្ន៍ 

ពគ្់រពូជអំ្ូររ ពគ្់រភាសា ហ�ើេពគ្់រទំាងពគរួសារ» នរឹងមានមនុ្្សខ្រះនរឹងហឆ្ើេ

ត្រហៅនរឹងសារហោរះហដាេរ ពីករាេ  «ចូរហកាតខ្ាច ែល់ ពពរះ ហ�ើេ្រហ ើ្រ 

្ិរ ពី ល្អ រ្រ្់ពទង់ចុរះ ែ្ិតហពលដែលពទង់ពតរូវជំនំុជពមរះ ហោរះបានមកែល់ ហ�ើេ»។ 



ពតរូវ្ំរផ្្ញហៅហដាេខ្វរះខាតតពមិរះ-ទំព័រ-351-

ពួកហគនរឹងង្កដ្ររហចញពពីរ្ូរពពរះដែលចងពួកហគភាជា ្់រហៅនរឹងដផនែពី ហ�ើេពួកហគ 

នរឹង «ពកា្រថា្វ េ្រងគាំែល់ពពរះែ៏្រហងកើតថផ្ហម� ដផនែពី ្មុពទ និងរន្ធទរឹកទំាង 

្រ៉ាុោមា ន»។ ពួកហគនរឹងរហំដារះខ្ួនហគឲ្យរចួពពីរាល់ភាពពច្ូរកពច្រល់ ហ�ើេនរឹង្រ 

ហៅចំហោរះហោកិេ ជាវមិាន ថន ហ្ចកតេពីហមតាតេ ករណុារ្រ្់ពពរះ។ ហដាេការសាតេ ្់រ

្រង្គា ្់រតាមតពមរូវការរ្រ្់ពពរះ ពួកហគពតរូវបានទទួលសាគា ល់ហដាេពួកហទវតា 

និងពួកអ្នកដែល «កាន់តាម ្រញ្ញតតេិរ្រ្់ពពរះ ហ�ើេមានហ្ចកតេពីជំហនឿែល់ ពពរះ 

ហេ្ូ៊វ» (វវិរណៈ ១៤:៦, ៧, ១២)។ 

 «ពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា ហមើល មានថ្ងៃមក ដែលអ្នកភជាួរ 

រា្់ នរឹងហ្្វើការែរា្រែល់ជួ្រនរឹងអ្នកពចរូតកាត់ ហ�ើេអ្នកដែល ជាន់ដផ្ ទំោំង 

បាេជូរ នរឹងហ្្វើការែរា្រែល់ជួ្រនរឹងអ្នកដែលសា្រហពោរះ ហោរះភ្នំ្ំទំាង ្រ៉ាុោមា ន 

នរឹងស្ក់ជាទរឹកទំោំងបាេជូរ ហ�ើេអ្់ទំាងភ្នំតូចនរឹង�ូរដែរ អញ នរឹងោំ 

ពួកអុពីសសាដអល ជារាស្តេអញ ដែលជា្់រជាហ្្ើេឲ្យមកវញិ ហគនរឹង្ង់អ្់   

ទំាងទពីពករុងខូច្រង់ហ�ើង ពពមទំាងអាស្័េហៅផង ហគនរឹងដំាចមាក រ ទំោំងបាេជូរ 

ក៏នរឹងផរឹកសសាទំោំងបាេជូរជាផលពពីចមាក រហោរះ ហគនរឹង ដំា ចបារ ហ�ើេ្ុពីផល 

ហោរះដែរ អញនរឹងដំាហគចុរះ ហៅក្នុងស្រុករ្រ្់ហគ ហ�ើេហគមិនពតរូវរហលើងហចញ

ពពីស្រុករ្រ្់ខ្ួន ដែលអញឲ្យែល់ហគហោរះហទៀតហ�ើេ ហនរះជាពពរះ្រន្ូលថន 

ពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនឯង» (ហអម៉ាុ្ ៩:១៣-១៥)៕



ទំព័រ-225- ពួកហោរា និងហ្តេច



ពពរះពទង់ពរា្់ហៅហោកហេសាយ-ទំព័រ-353-

សៅរ៍-២៥ សីហា   េំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហយហរមា ជំពូក៣១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ពទង់ មាន ហ្ចកតេពី ហមរាតេ ករណុា ដល់ មនុ្្ស ទំាង ពាន់ 

ក៏ េត់ ហទា្ ចំហពារះ ហ្ចកតេពី ទុច្ចរតិ ហ្ចកតេពី រលំង និង េំហពើ បា្រ ្ុ៉រននតេ ពទង់ មិន 

រា្់រ មនុ្្ស មាន ហទា្ ទុក ជា ឥត ហទា្ ហ�ើយ ពទង់ ហ្វើ ហទា្ ចំហពារះ ហ្ចកតេពី 

ទុច្ចរតិ រ្រ្់ ឪពុក ហៅ ដល់ កូន ហៅ ដល់ ៣ ហ�ើយ ៤ ដំណ ផង។ និក្ខមនំ៣៤:៧

 រជ្ជកាលដ៏យូរេនងវងថនហ្តេចេូហ្ៀ្ (ពតរូវបានសាគា ល់ថា ជា េ័សារា 

ផងនដរ) ហៅក្ុងទឹកដពីយូដា និងហ្រនយ៉មពីន បាន្រង្ហា ញឲ្យហ�ើញភាព ចហពមើន 

រងុហរឿងជាងេ្កដឹកនំាណាៗទំាងេ្់ ចា្់ររំាងពពីហ្តេចសា�ូមូ៉នហសាយ ទិវងគាត 

ហៅ កាលពពីជិតពពីរ្តវត្សរមុ៍ន។ ហ្តេចេងគាហនរះបានពគ្់រពគងនគរហដាយការ

្រពងរួ្រ្រពងរួមេ្់ហពលជាហពចើនឆំ្្។ ហៅហពកាមការព្រទានពរពពីពពរះថនឋាន្ួគ៌ 

កងទ័ពរ្រ្់ពពរះេងគាបានវាយដហណតេើ មយកទឹកដពីមួយចំនួន នដលបានបាត់្រង់

កាលពពី្ុ៉រនាមា នឆំ្្មុនហនារះពត�្់រមកវញិ។ ទពីពករុងទំាងឡាយពតរូវបានកសាងហ�ើង

វញិ ហ�ើយ្រនាទា យ ការពារ និងសាថា នភាពថននគរ ក៏ពតរូវបានពពងឹងយ៉ងខ្លា ំងកាលា   

ហ�ើងវញិ ហៅក្ុងចំហណាមព្រជារាស្តេនដលហៅជំុវញិផងនដរ។ ហ្ដ្ឋកិច្ច ពតរូវ បាន 

សាតេ រ ហ�ើងវញិ ហ�ើយភាព្ំ្ូររ្្របាយថនព្រហទ្ជាតិបាន�ូរហ�ៀរ រ�ូត 

ហៅដល់ ពករុងហយរសូា�ិម។ ពពរះនាមរ្រ្់ហ្តេចេូហ្ៀ្ «ក៏ោន់ឮទូ ហៅ ឆ្ងៃ យ 

ពពីហពពារះពទង់មានហ្ចកតេពីជំនួយយ៉ងេសា្ច រ្យ ដរា្រដល់ពទង់មានកមាលា ំង ខ្លា ំង» 

(របាក្សពតទពី២ ២៦:១៥)។  

 ហទារះ្រពីជាយ៉ងហនរះក៏ហដាយ ការចហពមើនរងុហរឿងពពីខ្ងហពរៅហនរះក៏មិន

មានការភាញា ក់រឭកខ្ងេំណាចថនពពលឹងវញិ្ញា ណហកើតហ�ើងពពមជាមួយគ្្ នដរ។ 

២៥

ព្រះព្រង់ពរាសហ់ៅហោកហេសាយ



ទំព័រ-354- ពួកហោរា និងហ្តេច

ពិ ព្ីថាវ យតង្វ យយញញា្ូរជាហៅក្ុងពពរះវោិរហៅនតមាន្ភាពដូចកាលពពី្ុ៉រនាមា ន

ឆំ្្មុនដនដល ហ�ើយពួកព្រជារាស្តេបានជួ្រជំុគ្្ថាវ យ្រងគាំពពរះដ៏រ្់ ្ុ៉រននតេេំនួត

និងទំហនៀមទមាលា ្់របានមកជំនួ្ការ្រនាទា ្រខលាួននិងភាពហសាមា រះពតង់វញិ។ មាន

ហ្ចកតេពីនចងទុក្ពមា្់រហ្តេចេូហ្ៀ្ហដាយផ្ទា ល់យ៉ងដូហច្រះ «កាល ពទង់ មាន 

កមាលា ំងហ�ើងហ�ើយ ហនារះពពរះទ័យពទង់ក៏ហប៉ាង្ំហ�ើង ពត�្់រជា ខូច េ្់ ហៅ 

ពទង់ក៏ព្រពពឹតតេរលំងនឹងពពរះហយ�ូវ៉ា ជាពពរះថនពទង់» (ខ ១៦)។ 

 េំហពើបា្រនដលបាននំាមកនូវហទា្យ៉ង្ងៃន់្ងៃរចំហពារះហ្តេចេូហ្ៀ្

គឺជាេំហពើដ៏ព្រមា្មួយ។ ហៅក្ុងការ្ំរពានហៅនឹងពកឹត្យវន័ិយថនពពរះហយ�ូវ៉ា 

ជំនួ្ឲ្យមាននតន្ស្ឡាយរ្រ្់ហោកហេើរ ៉នុ្ុ៉រហណាណ រះ នដល អាច ្ំរហពញតួ 

នាទពីជា្ង្ឃបាន ហ្តេចបានយងចូល ហៅក្ុង ហរាងឧហបា្្ ហដាយ «បានយង

ចូលហៅក្ុងពពរះវោិរថនពពរះហយ�ូវ៉ា ដុត កំញាន ហៅ ហលើ អា្នា ហពគឿង ពកេូ្រ»។ 

្ុ៉រននតេេ័សារាដ៏ជា្ង្ឃ ហោកចូលហៅ រាម ហ�ើយបានទូលេងវរដល់ពទង់ឲ្យ

ន្ររហចញពពីហគ្ល្ំរណងហនារះ ពួក ្ ង្ឃ     ទំាងហនារះ បានទូល េងវរថា «ពពីហពពារះ 

ពទង់បានរលំងចបា្់រហ�ើយ ការហនរះ ក៏មិន បាន រា្់រ ជាកិតតេិនាម ដល់ពទង់ ហៅចំហពារះ 

ពពរះហយ�ូវ៉ាដ៏ជាពពរះនដរ» (ខ ១៦ និង ខ ១៨)។

 ហ្តេចេូហ្ៀ្មានហពញហដាយហ្ចកតេពីហពកា្ ហដាយពទង់ពតរូវបាន ហគ 

្រហនាទា ្ដូហច្រះ។ ្ុ៉រននតេពួក្ង្ឃមិនេនុញ្ញា តឲ្យពពរះេងគាព្រមា្ដល់ហរាងឧហបា្្ 

ព្រឆំ្ងនឹងពួក្ង្ឃនដលកំពុងមានតួនាទពីទំាងហនារះហទ។ ហៅហពលនដលពពរះ

េងគាកំពុងនតឈរហៅទពីហនារះទំាងកំ�ឹង ពពរះក៏បានវាយព្រោរពទង់ហដាយការ

ជំនំុជពមរះភាលា មៗ។ ហនារះហរាគ�លាង់ក៏ហលចហ�ើងពតង់ពពរះនោដ (ថាងៃ ្) ពទង់។ 

ពទង់ក៏ព្រញា្់រព្រញាល់ហចញពពីទពីហនារះ នលងចូលហៅក្ុងទពីធ្លា ថនហរាងឧហបា្្

តហៅហទៀត។ ហ្តេចេូហ្ៀ្ហៅហកើត�លាង់រ�ូតដល់ហពលនដលពទង់ហសាយ    

ទិវងគាត ហៅហពល្ុ៉រនាមា នឆំ្្ហពកាយមកហទៀត គឺជាគំរដ៏ូរ្់ពពីការង្កន្ររហចញ

ពពីហ្ចកតេពីនដល «ពពរះហយ�ូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រនទាូលមក»។ ហទារះ្រពីជាពពរះបាន

ហលើកតហមកើងពទង់ឲ្យមានតួនាទពីយ៉ងខ្្់ ឬការ្រហពមើដល់ពពរះជាយូរេនងវង



ពពរះពទង់ពរា្់ហៅហោកហេសាយ-ទំព័រ-355-

ហៅក្ុងពពរះជនមារ្រ្់ពទង់ក៏ហដាយ ក៏ពពរះមិនបានេត់ឱនហទា្ឲ្យពទង់ចំហពារះ  

េំហពើបា្រដ៏ឥតហកាតនពកង នដលពទង់បានព្រពពឹតតេហៅចុងរជ្ជកាលរ្រ្់ពទង់ហនារះ

នដរ និងបាននំាមកនូវការជំនំុជពមរះថនឋាន្ួគ៌ដល់ពពរះេងគាផ្ទា ល់ហៅវញិ។

អាទិត្យ-២៦ សីហា   េំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហយហរមា ជំពូក៣២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ហវទនា ដល់ ពួក េ្ក នដល រា្់រ ហ្ចកតេពី អាពកក់ ថា ជា ល្អ 

ហ�ើយ ហ្ចកតេពី ល្អ ថា ជា អាពកក់ វញិ ជា ពួក េ្ក នដល យក ហ្ចកតេពី ងងឹត ជា ពនលាឺ 

ហ�ើយ យក ពនលាឺ ជា ងងឹត ក៏ យក ហ្ចកតេពី ជូរ ចត់ ជា នផ្អម ហ�ើយ យក នផ្អម ជា ជូរ 

ចត់ វញិ។ ហេសាយ ៥:២០

 ពពរះមិនយល់មុខេ្កណាហ�ើយ «នតឯេ្កណានដលហ្វើបា្រ ហដាយ ឥត 

មានខ្លា ច ហទារះហ្រើជាេ្កស្រុក ឬជាេ្កស្ាក់ហៅកតេពី េ្កហនារះហ ម្ា រះថាព្រមា្

ដល់ពពរះហយ�ូវ៉ាហ�ើយ ពតរូវនតកាត់េ្កយ៉ងហនារះហចញពពីសា្ន៍រ្រ្់ខលាួន» 

(ជនគណនា ១៥:៣០)។

 ការជំនំុជពមរះនដលបានហកើតហ�ើងដល់ហ្តេចេូហ្ៀ្ ោក់ដូចជាមាន

ឥទ្ិពលនដលមាននដនកំណត់ហៅហលើពពរះរាជ្ុរពរារ្រ្់ពទង់។ ហ្តេចយូ៉ថាម

មានការទទួលខុ្ពតរូវជាទមងៃន់ហៅក្ុងេំ�ុងឆំ្្ហពកាយៗមកហទៀតថនរជ្ជកាល

រ្រ្់ពពរះវរ្ិររាពទង់ ហ�ើយក៏ពតរូវបាន្ង្រាជ្យ្រនតេ ្រនាទា ្់រពពីហ្តេច េូហ្ៀ្  

ហសាយទិវងគាតហៅ។  

 មានហ្ចកតេពីនចងទុកេំពពីហ្តេចយូ៉ថាមយ៉ងដូហច្រះថា៖ «ពទង់ព្រពពឹតតេ 

េំហពើដ៏ពតឹមពតរូវហៅពពរះហនពតពពរះហយ�ូវ៉ា គឺពទង់ព្រពពឹតតេរាមពគ្់រទំាងហ្ចកតេពី

នដលេ័សារា ជា្ិររាពទង់បានហ្វើ ្ុ៉រននតេ មិនបាន្ំរបាត់េ្់ទំាងទពីខ្្់ហចាល

ហចញហទ ពួក្រណាតេ ជនហគហៅនតថាវ យយញញា្ូរជា ហ�ើយដុតកំញាន ហៅហលើទពី 

ខ្្់ទំាងហនារះហៅហ�ើយ គឺហ្តេចហនរះហ�ើយ នដលហ្វើទាវ រកំនផងខ្ងហលើរ្រ្់

ពពរះវោិរថនពពរះហយ�ូវ៉ា» (ពងសាវរារក្សពតទពី២ ១៥:៣៤, ៣៥)។

 លុរះរជ្ជកាលថនពពរះហៅេូហ្ៀ្បាន្នដល់ជិតទពីចុង្រញ្ច ្់រ ហ�ើយ



ទំព័រ-356- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ្តេចយូ៉ថាមបានទទួល្រនទាុកកិច្ចការពពរះនគរហៅក្ុងជួររាជវង្សរចួហៅហ�ើយ

ហនារះ ចំហពលនដលពពរះបានពរា្់ហៅហោកហេសាយ នដលមាន្មជ័រ 

ន្ស្ឡាយហ្តេចនដរហនារះ ឲ្យ្ំរហពញហ្រ្កកមមាជាហោរា ពគ្នដលហោក 

ហៅ ជាយុវជនហៅហ�ើយ។ ្ម័យ នដលហោកហេសាយ្ំរហពញការង្រ គឺជា

ហពលនដលមានហ្ចកតេពីវនិា្ដ៏ចនមលាកដល់រាស្តេរ្រ្់ពពរះ។ ហោរាហនរះពតរូវ

នតហ្វើទពី្រនាទា ល់េំពពីការរាតតបាតមកហលើនគរយូដា ពពី្ំណាក់កងទ័ពរមួថននគរ 

េុពីសសានេល និងកងទ័ព ្ ុពីរ ពី ហោកក៏ពតរូវនតហមើលហ�ើញកងទ័ពអា្ហ្៊ើរហបារះ

ជំរហំៅពពីមុខទពីពករុង្ំខ្ន់ៗថននគរផងនដរ ។ ក្ុងហពលនដលហោកមានជពីវតិរ្់ 

ហៅ ទពីពករុងសាម៉ារ ពី បានដួលរលំ ហ�ើយេំ្ូររេុពីសសានេលទំាងដ្់រពតរូវខ្្ច ត់ខ្្ច យ 

ហៅក្ុងចំហណាម សា្ន៍ដថទ។ នគរយូដាពតរូវបាន ល្ា នពានហដាយកងទ័ព

អា្ហ្៊ើរ មតេង ហ�ើយមតេងហទៀត ហ�ើយទពីពករុងហយរសូា�ិមពតរូវរងហពគ្រះហដាយ

ការហឡាមព័ទ្នដលនឹង្នហៅដល់ការដួលរលំ ព្រ្ិនហ្រើមិនមានេនតេរាគមន៍

ពពីការេសា្ច រ្យរ្រ្់ពពរះហទហនារះ។ ហ្ចកតេពីវនិា្យ៉ង្ងៃន់្ងៃរបានគំរាមកំន�ង

មកហលើហ្ចកតេពី្ុខសានតេរ្រ្់នគរភាគខ្ងហជើងរចួហៅហ�ើយ។ ពពរះបាន ដក  

យក ការការពារហចញ ហ�ើយកងទ័ពអា្ហ្៊ើរបានហៅរាយប៉ាយ្ឹងនតពា្

ហពញទឹកដពីយូដា។ 

 ្ុ៉រននតេ ហពគ្រះថ្ាក់មកពពីខ្ងហពរៅ ហទារះ្រពីជាហមើលហៅោក់ដូចជាខ្លា ំងកាលា

�ួ្ព្រមាណយ៉ងណាក៏ហដាយ ក៏វាមិន្ងៃន់្ងៃរដូចជាហពគ្រះថ្ាក់នដលហចញ

ពពីខ្ងក្ុងនដរ។ គឺជាការព្រពពឹតតេខូចអាពកក់រ្រ្់ព្រជារាស្តេហទ នដល បាន   នំា 

មក នូវ ចំហណាទ្រញ្ហា ដ៏្ំ្ំរផុត និងវ្ិរតតេិដ៏ហពរៅ្ំរផុត ដល់េ្ក ្រហពមើ រ្រ្់ ពពរះ។ 

ហដាយការហបារះ្រង់ជំហនឿនិងការព្រឆំ្ង្ររះហបាររ្រ្់ពួកហគ េ្កនដលគួរនតឈរ

ជាេ្កនំាពនលាឺដល់នគរហផ្សងៗ បានពត�្់រហៅជាេ្កនំាការ ជំនំុជពមរះរ្រ្់ពពរះ  

ឲ្យធ្លា ក់មកហលើហៅវញិ។ េំហពើអាពកក់ជាហពចើន នដលកំពុងនតជំរញុហលបឿនថន

ការ�ិនវនិា្ដល់នគរភាគខ្ងហជើង និងនដលបាន ព្រកា្ យ៉ងចបា្់ ហដាយ 

ហោក�ូហ្ និងហេមុ៉្ ហៅហពល្មាពីៗហនរះ កំពុង្ំរផ្លា ញ នគរយូដាយ៉ងឆ្្់រ 



ពពរះពទង់ពរា្់ហៅហោកហេសាយ-ទំព័រ-357-

រ�័្។

 រ្ូរភាពពពីខ្ងហពរៅថនសាថា នភាព្ងគាមរ្រ្់ពួកហគ ហមើលហៅគួរឲ្យ បារម្ភ 

ខ្លា ំងណា្់។ ក្ុងចិតតេរ្រ្់ពួកហគហពារហពញហដាយហ្ចកតេពីហោភលន់ ពួកហគ

រ្ឹរេូ្យកផទារះហគហ្វើជារ្រ្់ខលាួន ក៏ចា្់រយកដពីនស្រ្រ្់ហគហ្វើជារ្រ្់ខលាួននដរ។ 

្ូមអាន គម្ពីរ ហេសាយ ៥:៨ (KHSV)។ ហ្ចកតេពីយុតតេិ្ម៌ពតរូវបាន្រង្ខូច ហ�ើយ

ពួកហគគ្មា នការអាណិតអា្ូរដល់េ្កទ័លពកហ�ើយ។ ហដាយសារការអាពកក់ 

ទំាងហនរះ ពពរះ បាន មាន ្រនទាូលថា «ឯរ្ឹរ្រនដលរ្ឹរជាន់យកពពីពួកេ្កទ័លពក ហនារះ 

្ុទ្នត ហៅ ក្ុងផទារះឯងទំាងេ្់» (ហេសាយ ៣:១៤, ១៥)។    

 ្ូមបពីនតេ្កកាន់េំណាចតុោការ ជាេ្កមានតួនាទពីការពារ េ្កនដល    

គ្មា ន ជំនួយហនារះ ក៏ពត�្់រហៅជាមានពតហចៀក្លាង់ មិនឮ្នពមកេ្កពកនិងេ្ក

មានហ្ចកតេពីពតរូវការ ស្តេពីហមម៉ាយ និងហកមាងកំពពានដរ។ ្ូមហមើល គម្ពីរ ហេសាយ 

១០:១, ២។ ការហកៀ្រ្ងកត់ និងការមាន ពទព្យ ្ មបតតេិ នំាមកនូវេំនួត  និង ការ 

្រង្អួត្ំនញង ពពមទំាងការ្ុពីផឹកព្រមឹកហប៉ាន� និងរានំរកន្រក្លាុយផង។ 

្ូមហមើលគម្ពីរហេសាយ ២:១១, ១២; ៣:១៦; ១៨-២៣; ៥:២២, ១១, ១២។  

ហ�ើយហៅ ្ ម័យ ហោកហេសាយ ការថាវ យ្រងគាំរ្ូរពពរះនលងជាការចនមលាาក ហទៀត 

ហ�ើយ។ ្ូមហមើលគម្ពីរហេសាយ ២:៨, ៩  ការេនុវតតេដ៏ទុច្ចរតិ បានហកើតហ�ើង 

ជា ទូហៅ ហៅក្ុងចំហណាមមនុ្្ស ពគ្់រ ស្ទា្់រ នដលហ្វើឲ្យមនុ្្សមួយចំនួន

តូចនដលហៅហសាមា រះពតង់ហៅនឹងពពរះ នតងនតពតរូវបានលបួងជាញឹកញា្់រឲ្យ រសាយ 

ចិតតេ បាត់្រង់ហ្ចកតេពីកាលា ោន និងេ្់្ង្ឃឹម។ ហមើលហៅោក់ដូចជាហគ្ល

្ំរណងរ្រ្់ពពរះ្ពមា្់ររាស្តេេុពីសសានេលហ�ៀ្រនឹងពតរូវ្ររាជ័យហៅហ�ើយ 

ហ�ើយហ�ើញថា នគរនដល្ររះហបារមួយហនរះនឹងទទួលរងនូវវា្នាអាពកក់ 

ស្ហដៀងគ្្ហៅនឹងទពីពករុង្ូដុម និងកូមូ៉រានដរ។

ច័ន្ទ-២៧ សីហា   េំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហយហរមា ជំពូក៣៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដបិត មនុ្្ស កំ្ត់ មិន ពតរូវ ហគ ហភលាច ជា ដរា្រ ហទ 



ទំព័រ-358- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ�ើយ ហ្ចកតេពី ្ ង្ឃឹម រ្រ្់ មនុ្្ស ទ័លពក ក៏ មិន ពតរូវ វនិា្ បាត់ ជានិច្ច នដរ ។ 

ទំនុកតហមកើង ៩:១៨

 ហៅចំហពារះមុខសាថា នភាពន្រ្រហនរះ មិនមានការភាញា ក់ហផ្អើលេវពីហទ ហៅហពល

នដលពពរះពទង់បានពរា្់ហៅហោរាហេសាយឲ្យព្រកា្ពពីពពរះរាជសារថនការ 

ពពមាននិងការ្តេពី្រហនាទា ្រ្រ្់ពពរះ ដល់សា្ន៍យូដា ហៅឆំ្្ចុងហពកាយថន

រាជ្យហ្តេចេូហ្ៀ្ ហ�ើយហោកបានរញួរាចំហពារះការទទួលខុ្ពតរូវហនារះ។ 

ហោកបានដឹងយ៉ងចបា្់ថា ហោកពបាកដជាទទួលបាននូវការព្រឆំ្ងដ៏រងឹ

រូ្ ត្រមកវញិជាក់ជាមិនខ្ន។ ខណៈនដលហោកបានដឹងខលាួនពពីការេ្មតថាភាព 

រ្រ្់ហោក ក្ុងការព្រឈមជាមួយនឹងសាថា នភាពហនារះ និងបានគិតេំពពីភាពរងឹ

ចហច្និងការមិនហជឿរ្រ្់ពួកព្រជារាស្តេ ជាេ្កនដល ហោក ពតរូវ ព្រកា្ពបា្់រ 

កិច្ចការរ្រ្់ហោកោក់ដូចជាគ្មា ន្ង្ឃឹមហ�ើយ។ ហតើ ហោក គួរនតលរះ្រង់ 

ហ្រ្កកមមារ្រ្់ហោក ហដាយកតេពីេ្់្ង្ឃឹម ហ�ើយ្រហណាតេ យទុកឲ្យសា្ន៍

យូដាថាវ យ្រងគាំដល់រ្ូរពពរះ ហដាយគ្មា នការរខំ្ន តហៅ ហទៀត ឬយ៉ងណា? ហតើពពរះ

ថនទពីពករុងនពីនពីហវពតរូវពគ្់រពគងនផនដពី ព្រឆំ្ង នឹង ពពរះថនឋាន្ួគ៌ឬយ៉ងណា?

 គំនិតន្រ្រហនរះកំពុងនត�ំុ៊ព័ទ្ចិតតេរ្រ្់ហោកហេសាយយ៉ងជន់ហជារ 

ហៅហពលនដលហោកបានឈរហៅហពកាមដំ្ូរលផលាូវហដើរចូលហៅក្ុងពពរះវោិរ។ 

រហំពចហនារះសសា្់រនតហកាលា ងទាវ រ និងវាងំននថនពពរះវោិរ ោក់ដូចជាពតរូវបាន 

ហលើក ហ�ើង ឬដកយកហចញ ហ�ើយពពរះបានេនុញ្ញា តឲ្យហោកហមើលហ�ើញខ្ង

ក្ុងដល់ទពី្ររ ិ្ ុទ្្ំរផុត នដល្ូមបពីនតហជើងរ្រ្់ហោរាក៏មិនអាច្នចូល

បានផង។ ហៅទពីហនារះហោកបានហ�ើញពពរះហយ�ូវ៉ាគង់ហលើ្រលលា័ងកដ៏ខ្្់ ហ�ើយ 

ពតរូវបានហលើកតហមកើងហ�ើង ហៅហពលនដលរ្មាពីថន្ិរ ពីល្អរ្រ្់ពទង់នចងចំាង្ំរភលាឺ

ពា្ហពញទំាងពពរះវោិរ។  ហៅ្ងខ្ង្រលលា័ងក មានហទវរាហ្រភពីម្ំកំាង 

ពពីហលើ ពគ្រមុខហដាយ ការ ហគ្រព ហៅហពលនដលពួកហោក្រហពមើការហៅចំហពារះ 

ពពរះអាទិករ និងបានរ្ួររមួហៅក្ុងការេ្ិសា្ឋ នដ៏ឧតតេមថា «្ររ ិ្ ុទ្ ្ររ ិ្ ុទ្ គឺ

ពពរះហយ�ូវ៉ាថនពួកពល្ររវិារពទង់្ររ ិ្ ុទ្ នផនដពីទំាងមូលមានហពញហដាយ្ិរ ពីល្អ



ពពរះពទង់ពរា្់ហៅហោកហេសាយ-ទំព័រ-359-

ថនពទង់»។  រ�ូត ដល់្្រនិងពក្រទាវ រក៏ញ័រ ហដាយ្ូរ្ំហ�ងហនារះ ហ�ើយ 

ពពរះវោិរបានហពញហៅហដាយ្ំហ�ងេ្ិសា្ឋ ន (ហេសាយ ៦:៣)។

 កាលហោក  ហេសាយបានហ�ើញការហ្រើក្នមតេងថន្ិរ ពីល្អ និងបារមពី 

ថនពពរះេមា្ច ្់រ្រ្់ហោកដូហច្រះ ហោកក៏បានដឹងយ៉ងចបា្់េំពពីភាព្ុចរតិ

និងភាព្ររ ិ្ ុទ្រ្រ្់ពពរះ។ ភាពខុ្គ្្ដាច់ស្�រះរវាង ភាពពគ្់រលក្ខណ៍ 

ដ៏េសា្ច រ្យថនពពរះអាទិកររ្រ្់ហោក និងេំហពើបា្ររ្រ្់េ្កនដលពពរះបានរា្់រ

ជារាស្តេហពជើ្ហរ ើ្  ហៅក្ុងចំហណាមសា្ន៍េុពីសសានេលនិងសា្ន៍យូដា 

ជាយូរមកហ�ើយហនារះ ហោកក៏ហពាលហ�ើងថា «វរហ�ើយខញាុំ ខញាុំពតរូវវនិា្ជាពិត 

ដបិតខញាុំជាមនុ្្សមាន្រ្ូររមាត់មិនសា្អ ត ហ�ើយខញាុំហៅកណាតេ ល្រណាតេ មនុ្្ស

នដលមាន្រ្ូររមាត់មិនសា្អ តនដរ ពពីហពពារះនភ្កខញាុំបានហ�ើញមោក្សពត គឺ ជា 

ពពរះហយ�ូវ៉ាថនពួកពល្ររវិារ» (ខ ៥)។ ហដាយឈរហៅ ក្ុងពនលាឺដ៏ហពញកមាលា ំង  

ថនពពរះវតតេមានរ្រ្់ពពរះ ហៅក្ុងហរាងឧហបា្្ ហោកបានដឹងថាព្រ្ិនហ្រើ

ហោកហៅក្ុងភាពមិនពគ្់រលក្ខណ៍ និងេ្មតថាភាពរ្រ្់ហោកហនារះ ហោក

ពបាកដជាមិនអាច្ហពមចហ្រ្កកមមានដលពពរះបានពរា្់ហៅហនារះបានហ�ើយ។ 

្ុ៉រននតេ ពពរះបានចាត់ហទវរាហ្រភពីមមួយេងគាឲ្យហៅជួយ្រន្ូរភាពរានតឹងរ្រ្់

ហោក និងហៅហរៀ្រចំហោក្ពមា្់រហ្រ្កកមមាដ៏្ំហនរះ។ ហទវរាហនារះបានដាក់

រហងើកហភលាើងហៅនឹង្រ្ូររមាត់រ្រ្់ហោក ហដាយមាន្រនទាូលថា «នន រហងើកហនរះ 

បាន្៉ររះនឹង្រ្ូររមាត់េ្កហ�ើយ ឯហ្ចកតេពីទុច្ចរតិរ្រ្់េ្ក ហនារះ បានដកហចញ 

ហ�ើយេំហពើបា្ររ្រ្់េ្កបានេត់ហទា្ឲ្យផង»។  រចួហោកបានឮពពរះ្ូរហ្ៀង

រ្រ្់ពពរះមាន្រនទាូលមកថា «ហតើេញនឹងចាត់ េ្ក ណា ឲ្យហៅ ហតើេ្កណា នឹងហៅ  

ឲ្យេញ?» ហនារះហេសាយទូលហ្លាើយថា «ទូល្រងគាំ ហៅឯហណរះហ�ើយ ្ូមចាត់ 

ទូល្រងគាំចុរះ» (ខ ៧ និង ខ ៨)។

អង្គារ-២៨ សីហា   េំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហយហរមា ជំពូក៣៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពពរះហយ�ូវ៉ា ពទង់ ជា ពនលាឺ ហ�ើយ ជា ហ្ចកតេពី 
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្ហ្ង្គា រះ រ្រ្់ ខញាុំ ហតើ ខញាុំ នឹង ពតរូវ ខ្លា ច ចំហពារះ េ្ក ណា ពពរះហយ�ូវ៉ា ពទង់ ជា ទពី ពឹង 

ពំនាក់ ថន ជពីវតិ ខញាុំ ហតើ ពតរូវ ឲ្យ ខញាុំ ភ័យ ចំហពារះ េ្ក ណា។  ទំនុកតហមកើង ២៧:១ 

 ហទវរាថនឋាន្ួគ៌បាន្រង្គា ្់រដល់េ្កនំាសារនដលកំពុងនតរង់ចំាហនរះ

ថា «ចូរហៅពបា្់រដល់ជនជាតិហនរះថា ៖

 «ចូរឯងរាល់គ្្សាតេ ្់រចុរះ នតឥតយល់ 

 ហ�ើយហមើលផង នតឥតដឹងហ�ើយ។

 ពតរូវហ្វើឲ្យចិតតេថនជនជាតិហនរះហៅជា្្ឹក 

 ហ�ើយឲ្យពតហចៀកហគ្ងៃន់ 

 ចូរបំាងនភ្កហគ 

 នពកងហគហមើលហ�ើញ ហដាយនភ្ក សាតេ ្់រឮ 

 ហដាយពតហចៀក

 ហ�ើយយល់ ហដាយចិតតេ 

 រចួនព្រចិតតេ ហដើមបពីឲ្យបានហពបា្ឲ្យជា»។

      (ខ ៩ និង ខ ១០)។

 ភារកិច្ចរ្រ្់ហោរាហនរះ ពបាកដចបា្់ណា្់ គឺហោក្រនលាឺ្ំហ�ង  

ព្រឆំ្ងហៅនឹងេំហពើអាពកក់នដលកំពុងនតហកើនហ�ើងហនរះ។ ្ុ៉រននតេ ហោកញហញើត

មិនោ៊នទទួលកិច្ចការហនរះហដាយគ្មា នការធ្នារ៉ា្់ររងថនហ្ចកតេពី្ង្ឃឹមហនារះ

ហទ ហោកបាន្ួរថា «ឱពពរះេមា្ច ្់ហេើយ ហតើដល់យូរ្ុ៉រនាមា នហៅ?» (ខ ១១)។ 

ហតើមិនមានរាស្តេនដលពពរះេងគាបានហពជើ្រំាងហនរះធ្លា ្់រយល់ និងនកនព្រចិតតេ 

ហ�ើយនិងបានពយាបាលឲ្យជារចួហៅហ�ើយហទឬ?

 ្រនទាុកថនចិតតេរ្រ្់ហោក ជំនួ្សា្ន៍យូដានដលមានកំ�ុ្ហនរះ 

មិននមនជាការឥតព្រហយជន៍ហទ។ ហ្រ្កកមមារ្រ្់ហោកនឹងមិននដលខកខ្ន
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មិនបាន្រហងកើតផលនផលាហ�ើយ។ ្ុ៉រននតេ ហោកមិនអាចកមា្ច ត់េំហពើអាពកក់នដល

បានហកើនហ�ើងរា្់រជំនាន់មកហ�ើយហនារះបាន ហៅ្ម័យ រ្រ្់ គ្ត់ ហនារះ ហទ។ 

ហោកពតរូវនតជាេ្កដឹកនំាដ៏កាលា ោន និងមានហ្ចកតេពីេត់្មាត់ ជា ហោរា ថនហ្ចកតេពី  

្ង្ឃឹម និងថនហ្ចកតេពីវនិា្េ្់មួយជពីវតិ។ ទពី្ំរផុត ហគ្ល ្ំរណងរ្រ្់ពពរះ 

ក៏បាន្ហពមច ការខំព្ឹរងនព្រង នដលមាន ផលនផលា ដ៏្ររ្ូិររ និង កិច្ចការទំាងេ្់

រ្រ្់ពួកេ្កនំាសារដ៏ហសាមា រះពតង់ទំាងឡាយក៏បានហកើតហ�ើង។ ពួក្ំណល់ 

នឹងពតរូវបាន្ហ្ង្គា រះ។ ហ�ើយការទំាងេ្់ ហនរះនឹង ហកើតហ�ើង ពពរះរាជសារថន

ការពពមាននិងការទទូចេងវរ ពតរូវបានផ្សពវផសាយដល់នគរនដល្ររះហបារហនរះ 

ពពរះេមា្ច ្់បានមានពពរះ្រនទាូលថា៖

  «គឺដរា្រដល់កាលណាទពីពករុងទំាង្ុ៉រនាមា នពតរូវហចាលសាងៃ ត់    

 ឥតមានេ្កណាហៅហសារះ ហ�ើយផទារះទំាង្ុ៉រនាមា នផង     

 ឥតមានមនុ្្សដរា្រដល់ស្រុកហនរះ  

 បានហៅជា  ទពីសាងៃ ត់ឈឹងទំាងេ្់ហៅ ហ�ើយដរា្រដល់ហវោណា 

 នដលពពរះហយ�ូវ៉ាបានហរ ើយកមនុ្្សទំាងឡាយហចញហៅឯទពីឆ្ងៃ យ   

 ហ�ើយមានកននលាងហពចើនពតរូវហចាលសាងៃ ត់ហៅកណាតេ លស្រុក» 

      (ខ ១១ និង ខ ១២)។

 ការជំនំុជពមរះដ៏្ងៃន់នដលបានធ្លា ក់មកហលើមនុ្្សអាពកក់ មាន ្ ្ង្គា ម 

ការនិរហទ្ ការ្ងកត់្ងកិន ការបាត់្រង់េំណាច និងភាពថ្លា្្ូរ ហៅក្ុងចំហណា ម  

សា្ន៍ទំាងឡាយ ទំាងេ្់ហនរះពតរូវនតហកើតហ�ើង ហដើមបពីឲ្យេ្កនដលបានដឹង

ពពីពពរះ�្តេថនការការពាររ្រ្់ពពរះពតរូវបានដឹកនំាឲ្យនកនព្រចិតតេ។ មិនយូរ្ុ៉រនាមា ន 

េំ្ូររេុពីសសានេលទំាងដ្់រពតរូវខ្្ច ត់ខ្្ច យហៅក្ុងចំហណាមសា្ន៍ដថទ ហ�ើយទពី

ពករុងរ្រ្់ពួកហគក៏ពត�្់រហៅជាសាងៃ ត់ពជងំ កងទ័ពថនការ្ំរផ្លា ញមកពពីព្រហទ្

នដលជា្ពតរូវបានហបា្្មា្អ តទឹកដពីរ្រ្់ពួកហគមតេងហ�ើយមតេងហទៀត ្ូមបពី

នតទពីពករុងហយរសូា�ិមក៏ពតរូវដួលរលំ ហៅទពីចុង ្ំរផុតនដរ ហ�ើយព្រជារាស្តេយូដា

ពតរូវបានហគចា្់រជាហឈលាើយ ្ុ៉រននតេ ពពរះមិនបាន ហបារះ្រង់ហចាលទឹកដពី្នយាហនរះ
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ជាហរៀងរ�ូតហទ។ មានការធ្នារ៉ា្់ររងមក ពពីពពរះថនឋាន្ួគ៌ ដល់ហោកហេសាយ 

យ៉ងដូហច្រះថា៖

 «ហនារះ ហទារះហ្រើមាន មួយ ភាគក្ុង១០្ល់ហៅក្ុងស្រុក 

 គង់នតចំនណកហនារះនឹងពតរូវវនិា្បាត់ហៅនដរ 

 ដូចជាហដើមហឈើទាល ហ�ើយនិងហដើមថម៉សាក់នដល្ល់ហៅ

 នដលគល់ហពកាយនដលហគកា្់ររលំំហ�ើយ      

 គឺពូជពង្ស្ររ ិ្ ុទ្ជាគល់ហឈើហនារះឯង» (ខ ១៣)។

 ការធ្នារ៉ា្់ររងថនការ្ហពមចហគ្ល្ំរណងរ្រ្់ពពរះចុងហពកាយហនរះ 

បាននំាមកនូវហ្ចកតេពីកាលា ោនដល់ចិតតេហោកហេសាយ។ ឧ្រមាថា េំណាច ថន

ហោកិយន្ររមកព្រឆំ្ងនឹងសា្ន៍យូដា?  គ្មា ន្រញ្ហា ។ ចុរះព្រ្ិនហ្រើ េ្កនំា

សាររ្រ្់ពពរះជួ្រនឹងការព្រឆំ្ងត្រតវញិ? គ្មា ន្រញ្ហា ។ ហោកហេសាយ បាន 

ហ�ើញហ្តេចហលើេ្់ទំាងហ្តេច នដលជាពពរះេមា្ច ្់ថនពួកពល្ររវិាររចួហ�ើយ 

ហ�ើយហោកក៏បានឮចហពមៀងថនហទវរាហ្រភពីមថា «នផនដពីទំាងមូលមានហពញ

ហដាយ្ិរ ពីល្អថនពទង់» នដរ។ ហោកមានហ្ចកតេពី្នយាថា សាររ្រ្់ពពរះហយ�ូវ៉ា 

ហៅកាន់ សា្ន៍ យូដានដលហបារះ្រង់ជំហនឿហនារះ នឹងនំាមកជាមួយនូវេំណាច  

ថនការជួយ្ំរភលាឺរ្រ្់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររ ិ្ ុទ្។ ហ�ើយហទារះជាយ៉ងណាក៏ហោរាហៅ

មានការភ័យរន្ត់នឹងកិច្ចការនដលហៅចំហពារះមុខហទវរាេងគាហនារះនដរ (ខ ៣)។ 

ហោក បាននឹកចំាេំពពីការហ្រើក្នមតេងនដលហោកបានហ�ើញហៅក្ុងពពរះវោិរហនរះ 

ជានិច្ច ក្ុងេំ�ុងហពល្ំរហពញ  ហ្រ្កកមមាដ៏យូរេនងវង និងដ៏ពិបាករ្រ្់ហោក។ 

ហោកបាន ឈរហ�ើងជា ហោរ ាថនហ្ចកតេពី្ង្ឃឹម កាន់នតរងឹមំាហ�ើង និងខ្លា ំងកាលា

ហ�ើងក្ុងការទ្្សន៍ទាយរ្រ្់ហោកពពីេនាគតដ៏ហជាគជ័យរ្រ្់ពួកជំនំុហៅ

ចំហពារះ  កូនហៅសា្ន៍យូដា េ្់ជាង�ុក្ិ្រឆំ្្៕

បាន ហៅ រាម ពពរះនាម ពទង់។ ហយហរមា ១៥:១៦



ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន -ទំ្័រ-363-

២៦

«ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាលគ់្្ន !»

ពុធ-២៩ សីហា   អំណាន ព្រះគ�្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ មេមរមា ជំ្ូក៣៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ក្ននុង ពគ្់រ ទំាង មេចក្ពី ទនុក្ខ មេទនា រ្រេ់ មគ មនារះ ពទង់ ក៏ រង ទនុក្ខ 

ដែរ ម�ើេ មទេតា ដែល មៅ ចំមោរះ ពទង់ បាន េម្គ្រ រះ មគ ពទង់ បាន មពបាេ 

មោរះ មគ មោេ មេចក្ពី សេឡាញ់ និង មេចក្ពី ម�ត្ាករនុណា រ្រេ់ ពទង់ កាល ្ ពី 

ចាេ់ ្រនុរាណ ពទង់ បាន មលើក មគ ្រពី មៅ ជា ែរា្រ។  មអសាេ ៦៣:៩

 មៅជំនាន់មោកមអសាេ ការេល់ែឹងអំ ព្ីមរឿងព្លឹងេញិ្ញា ណ ព្ី

េំណាក់�ននុេ្សជាតិ មានភា្ងងឹតេូន្យឈឹង មោេសារដតការេល់ខនុេ 

មៅមលើព្រះជាមាចា េ់។ សាតំាងបានខំព្ឹរងដព្រងជាេូរយារ�កម�ើេ មែើ�្ពីែឹក

នំា�ននុេ្សឲ្យេ�្ឹងម�ើលមៅឯព្រះអាទិកររ្រេ់្ួកមគ ថាជាអ្នកមរៀ្រចំឲ្យមាន 

អំម ើ្បា្រ ការ ឈឺ ចា្់រ និងមេចក្ពីស្ា្់រ។ អេ់អ្នកដែលចាញ់មបាកសាតំាង

យា៉ាងែូមចា្ន រះ បានគិតថាព្រះតឹងរនុងឹនិងោច់អ�គ្កា រខំ្្ងណាេ់។  ្ួកមគបាន 

ចាត់ ទនុកព្រះថាជាអ្នកដែល រង់ចំាដតចា្់រកំ�នុេ និងចំាដតមថាកា លមទាេ�ិនចង់  

ទទួល េក បា្រជនមទ ខណៈដែលព្រះអងរមានមលេសេ្រចបា្់រដែល�ិន

ចំាបាច់ពតរូេជួេមគមនារះមទ។ ចបា្់រននមេចក្ពីសេឡាញ់ដែល បានពគ្់រពគង  

ឋានេួគ៌ពតរូេបានម�មបាក្រមពងៀនខនុេថាជាការរតឹ្រន្ឹង ែល់េនុភ�ងរលរ្រេ់  

�ននុេ្ស ជានឹ�ែ៏ធងៃន់មៅមលើសាមា ដែល្ួកមគគួរដតមគចមេរះមោេអំណរមៅ េញិ។ 

វាបានអរះអាងថា�ននុេ្ស�ិនអាចមគ្រ្្រញញាត្ិននពកឹត្យេន័ិេបានមទ និងថា

មទាេទណ្ឌ ននការ្ំរោននឹងពកឹត្យេន័ិេដែលព្រះបានោក់�កមនារះគឺជាការ

មកៀ្រេងកាត់។ 



ទំ្័រ-364- ្ួកមោរា និងមេច្

 មោេមពោរះដតការ�ិនមអើម ើ្នឹងចរតិលក្ខណៈែ៏្ិតននព្រះមេ�ូវា៉ា 

ព្រះពទង់�ិនអាចអត់ឱនែល់សាេន៍អនុពីសសាដអលបានមទ។ ជាញឹកញា្់រ  ព្រះពទង់ 

បាន្រគ្ហា ញអងរពទង់ែល់្ួកមគថា ជាព្រះដែល «ព្រក្រមោេម�ត្ាករនុណា និង 

អាណិតអាេូរ ក៏ ពទង់  េឺត នឹងខ្ញា ល់ ម�ើេមានមេចក្ពីេ្រ ន្ុរេ និងមេចក្ពី្ិត 

ពតង់ជា្ររ្ូិររ» (ទំននុកតម�កាើង ៨១:១៥ )។ «ក្ននុងពគ្មនារះដែលអនុពីសសាដអលមៅមកមាង

មៅម�ើេមនារះអញបានសេឡាញ់វា ក៏បានមៅកូនអញមចញ ព្ីសេរុកមអេនុពី្្ទ

�ក» (�ូមេ ១១:១)។

 ព្រះបានព្រព្ឹត្�កមលើសាេន៍អនុពីសសាដអលែ៏សេទន់ មៅក្ននុងការរមំោរះ

្ួកមគមចញ ព្ីចំណងទាេភា្មៅសេរុកមអេនុពី្្ទ និងមៅក្ននុងការមធវើែំមណើ រមៅ

កាន់ទឹកែពីដែលព្រះបានេនយា។ «ក្ននុងពគ្់រទំាងមេចក្ពីទនុក្ខមេទនារ្រេ់មគ មនារះ  

ពទង់ក៏រងទនុក្ខដែរ ម�ើេមទេតាដែលមៅចំមោរះពទង់បានេម្គ្រ រះមគ ពទង់បាន  

មពបាេមោរះមគ មោេមេចក្ពីសេឡាញ់ និងមេចក្ពីម�ត្ា ករនុណារ ្រេ់ពទង់ 

កាល ព្ីចាេ់្រនុរាណ ពទង់បានមលើកមគ្រពីមៅជាែរា្រ» (មអសាេ ៦៣:៩)។

 «េញិ្ញា ណអញនឹងមៅជា�ួេនឹងឯង» គឺជាមេចក្ពីេនយាដែលព្រះបាន

ព្រទាន មៅម្លមធវើែំមណើ រកាត់ទពីរមោសាថា ន (និក្ខ�នំ ៣៣:១៤)។ ការធានា

រា៉ា្់ររងមនរះពតរូេបានអ�ែំមណើ រមោេការម្រើក្រគ្ហា ញែ៏អសាចា រ្យអំ ព្ីលក្ខណៈរ្រេ់

ព្រះមេ�ូវា៉ា ដែលមធវើឲ្យមោក�៉ាូមេអាចព្រកាេពបា្់រែល់រាសេអ្នុពីសសាដអល 

ទំាងអេ់ អំ ព្ីមេចក្ពីល្អរ្រេ់ព្រះ និង្រមពងៀន ែល់្ួកមគ យា៉ាង ជាក់ចបាេ់អំ ព្ី 

លក្ខណៈេ�្ត្ិននមេច្ដែល្ួកមគម�ើល�ិនម�ើញមនរះ។ «ពទង់យាងកាត់

មៅ�នុខមោកទំាងព្រកាេថា មេ�ូវា៉ា គឺមេ�ូវា៉ាែ៏ជាព្រះពទង់មានព្រះ�ឫទ័េ

ម�ត្ាករនុណា ម�ើេទន់េមន្ាេ ពទង់េឺតនឹងខ្ញា ល់ ម�ើេ មានមេចក្ពី េ្រ ន្ុរេ 

និងមេចក្ពីមទៀងពតង់ ជា្ររ្ូិររ ពទង់មានមេចក្ពីម�ត្ាករនុណាែល់�ននុេ្សទំាងោន់ 

ក៏អត់មទាេចំមោរះមេចក្ពីទនុចចារតិ  មេចក្ពីរលំង និងអំម ើ្បា្រ ្រ៉ានុដន្ ពទង់�ិនរា្់រ

�ននុេ្សមានមទាេទនុកជាឥតមទាេម�ើេ ពទង់ មធវើមទាេចំមោរះមេចក្ពីទនុចចារតិ 

រ្រេ់ឪ ន្ុក មៅ ែល់កូនមៅ ែល់៣ ម�ើេ ៤ ែំណផង» (និក្ខ�នំ ៣៤:៦, ៧)។



ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន -ទំ្័រ-365-

 គឺមៅមលើចំមណរះែឹងននការរងទនុក្ខែ៏េូរអដងវង មេចក្ពីសេឡាញ់និង

មេចក្ពីម�ត្ាករនុណាែ៏គ្មា នព្ំដែនរ្រេ់ព្រះមេ�ូវា៉ាមនរះម�ើេ ដែលមោក

�៉ាូមេបានោក់ការទូលអងវរែ៏អសាចា រ្យរ្រេ់មោក េនុំឲ្យសាេន៍អនុពីសសាដអល

បានរចួជពីេតិ ម្លដែល្ួកមគ�ិនព្�មែើរមៅ�នុខមោេស្ា្់រ្រគ្រ ្់រតា�ពកឹត្យ

េន័ិេរ្រេ់ព្រះ មៅតា�ព្ំព្រទល់ននទឹកែពីេនយា។ មៅពតង់កំ្ូលននការព្រឆំាង

្ររះមបាររ្រេ់្ួកមគ ព្រះបានមាន្រន្ទូលថា «ែូមច្នរះ អញនឹងវាេមគ មោេជំងឺ 

អាេន្នមរាគ ម�ើេនឹងកាត់កាល់មគមចាលមចញ» ម�ើេព្រះអងរេនយាថានឹង

្រមងកាើតកូនមៅមោក�៉ាូមេជា «សាេន៍�ួេែ៏ធំជាង ម�ើេ្ូដក ជាងេញិ» 

(ជនគណនា ១៤:១២)។ ្រ៉ានុដន្ មោរាបានអងវរករែល់ទិ្វញ្ញា ណែ៏អសាចា រ្យ និង

មេចក្ពីេនយារ្រេ់ព្រះជំនួេរាសេដ្ែលព្រះបានមពជើេមរ ើេ។ ម�ើេ្រនា្ទ ្់រ �ក 

មោកបានទទូចអងវរទា�ទារេនុំមេចក្ពីសេឡាញ់រ្រេ់ព្រះេពមា្់រ�ននុេ្ស

ដែលបានធ្ាក់ចនុរះ ជាការទូលអងវរករដែល ខំ្្ងក្ាជាង ម្លណាៗទំាងអេ់។

 

ពពហស្បតិ៍-៣០ សីហា   អំណាន ព្រះគ�្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ មេមរមា ជំ្ូក៣៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ែូមច្នរះ ម្រើ ឯង រាល់ គ្្ន  នឹង ស្ា្់រ តា� អញ ឥ�ូេ ម�ើេ កាន់ 

តា� មេចក្ពី េញ្ញា  រ្រេ់ អញ មនារះ ឯង រាល់ គ្្ន  នឹង បាន ោច់ ជា រ្រេ់ ផង អញ 

មលើេ ជាង អេ់ ទំាង សាេន៍ ែ្ិត ដផនែពី ទំាង �ូល ជា រ្រេ់ ផង អញ ។ 

និក្ខ�នំ ១៩:៥

  ព្រះអមាចា េ់បានមាន្រន្ទូលម្្ើេត្រមោេព្រះគនុណថា «អញអត់មទាេ  

ឲ្យតា�ោក្យឯងម�ើេ»។ ្រនា្ទ ្់រ�ក ព្រះអងរបានដចកចាេជា�ួេមោក�៉ាូមេ

នូេចំមណរះែឹងននមគ្ល្ំរណងរ្រេ់ពទង់ ទាក់ទងនឹង មជាគជ័េចនុងមពកាេ

្រង្អេ់រ្រេ់សាេន៍អនុពីសសាដអល មៅក្ននុងទព�ង់ នន ្រទ ទំនាេ។ ព្រះអងរបាន 

មាន្រន្ទូលថា «ដផនែពីទំាង�ូលពតរូេបានម្ញមោេេិរ ពីល្អននព្រះមេ�ូវា៉ា» 

(ខ ២០ និង ២១)។ េិរ ពីល្អរ្រេ់ព្រះ ចរតិលក្ខណៈរ្រេ់ពទង់ មេចក្ពីេ្រ ន្ុរេ

ព្រក្រមោេមេចក្ពីម�ត្ាករនុណារ្រេ់ពទង់ និងមេចក្ពី សេឡាញ់ែ៏សេទន់ 



ទំ្័រ-366- ្ួកមោរា និងមេច្

ដែលមោក�៉ាូមេបានទូលេនុំជំនួេរាសេអ្នុពីសសាដអល ពតរូេដតបាន្រគ្ហា ញពបា្់រ

ែល់�ននុេ្សពគ្់រគ្្ន ។ ម�ើេមេចក្ពីេនយាននព្រះមេ�ូវា៉ាមនរះពតរូេបាន្រញ្ជា ក់

ឲ្យកាន់ដតចបាេ់មទវែង ម�ើេមេចក្ពីេនយាមនរះពតរូេបាន្រញ្ជា ក់មោេេ�្្

ផងដែរ។ ែរា្រណាព្រះពទង់មានព្រះជនមាគង់មៅ និងមសាេរាជ្យ េិរ ពីល្អរ្រេ់

ពទង់នឹងពតរូេបានព្រកាេ «មៅកណ្ាលអេ់ទំាងសាេន៍ ម�ើេ ព្ីការអសាចា រ្យ 

រ្រេ់ពទង់ មៅកណ្ាល្រណ្ាជនទំាងឡាេ»  (ទំននុកតម�កាើង ៩៦:៣)។

 ការដែលមោកមអសាេបានឮេំម�ងមពចៀងរ្រេ់្ួកមទេតាមេរភពី�

ែ៏ភ្ឺដចងចំាង មៅ�នុខ្រល្័ងកាននព្រះ គឺបានមធវើឲ្យេំមរច្រទទំនាេមនរះឯងដែល   

ថា «ដផនែពីទំាង�ូលមានម្ញមោេេិរ ពីល្អននពទង់» (មអសាេ ៦:៣)។ មោេ

មានទំននុកចិត្យា៉ាងជាក់ចបាេ់មៅមលើ  ព្រះ្រន្ទូលមនរះម�ើេ ដែលចា្់រ ព្ីម្ល 

មនារះ�ក មោរាបានព្រកាេមោេ ក្ាោនែល់អ្នកដែលថាវ េ្រងរំែល់ព្រះ 

ដែលមធវើ ព្ីមឈើនិង្មា «មគនឹងម�ើញ េិរ ពីល្អរ្រេ់ព្រះមេ�ូវា៉ា គឺជាមេចក្ពីរនុង

មរឿងរ្រេ់ព្រះននមេើងរាល់គ្្ន » (មអសាេ ៣៥:២)។

 េ្វន្ងៃមនរះ្រទទំនាេមនរះក៏កំ ន្ុងដតបានេំមរចយា៉ាងឆា្់ររ�័េដែរ។ 

េក�មាភា្រ្រេ់សាេនទូតនន្ួកជំននុំរ្រេ់ព្រះមៅមលើដផនែពីកំ ន្ុង្រមងកាើតផល

ដផ្ ម�ើេមៅម្លឆា្់រៗមនរះ ែំណឹងល្អនឹងពតរូេបានព្រកាេែល់ពគ្់រអេ់ទំាង

សាេន៍។ «មែើ�្ពីនឹងេរមេើរែល់ព្រះគនុណែ៏ឧត្�រ្រេ់ពទង់» �ននុេ្ស �ក ព្ី 

ពគ្់រ្ូជអំ្ូររ ពគ្់រភាសា និងពគ្់រ�ននុេ្សទំាងអេ់ កំ ន្ុងដតទទួល ព្រះគនុណដែល 

«បានផ្ល់�កមេើងរាល់គ្្ន ទមទ ក្ននុងព្រះរាជ្រនុពតាេងៃួនភាងៃ រ្រេ់ពទង់»។ «មែើ�្ពី

ឲ្យពទង់បានេដ�្ងឲ្យអេ់ទំាងកល្ខ្ង�នុខ បានម�ើញ ព្រះ គនុណែ៏ធងៃន់មលើេ 

លនុ្ររ្រេ់ពទង់ មោេមេចក្ពីេ្រ ន្ុរេ ដែលពទង់ ផ្ល់ �កមេើងក្ននុងព្រះពគិេ ្ 

មេេូ៊េ» (មអមភេូរ ១:៦; ២:៧) «េូ�ពកា្រថាវ េ្រងរំែល់ព្រះមេ�ូវា៉ាែ៏ជាព្រះ 

គឺជាព្រះននសាេន៍អនុពីសសាដអល ជាព្រះដត�ួេ អងរដែលមធវើការអសាចា រ្យ។ េូ�

ឲ្យព្រះនា�ែ៏រនុងមរឿងរ្រេ់ពទង់បានព្រក្រមោេព្រះ្រ មៅអេ់កល្ជានិចចា 

េូ�ឲ្យដផនែពីទំាងសេរុងបានម្ញមោេេិរ ពីល្អននពទង់ អាដ�៉ាន» (ទំននុកតម�កាើង 



ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន -ទំ្័រ-367-

៧២:១៨, ១៩)។

 មៅក្ននុងការម្រើកេដ�្ងដែលមោកមអសាេបានម�ើញមៅក្ននុងទពីោន

ននព្រះេោិរ ព្រះបានព្រទានទេ្សនពីេភា្ននអត្ចរតិរ្រេ់ព្រះននសាេន៍

អនុពីសសាដអលយា៉ាងចបាេ់។ «ែ្ិតព្រះែ៏ជាធំ ម�ើេខ្េ់្ំរផនុត ជាព្រះែ៏ គង់ មៅ 

អេ់កល្ជានិចចា ដែលព្រះនា�ពទង់ជានា�្ររេិនុទ្ធ ពទង់មានព្រះ្រន្ទូល ែូមច្នរះ 

ថា អញមៅឯឋានែ៏ខ្េ់ ម�ើេ្ររេិនុទ្ធ ក៏មៅជា�ួេនឹងអ្នកណាដែលមានចិត្ 

េមពងង ម�ើេទន់ទា្រ មែើ�្ពីនឹងមធវើឲ្យចិត្រ្រេ់�ននុេ្សទន់ទា្របាន េង្ឹ� ម�ើង 

ម�ើេចិត្រ្រេ់�ននុេ្សេមពងងបានេង្ឹ�ម�ើងដែរ» (មអសាេ ៥៧:១៥)។ 

មទេតាដែលព្រះបាន្រគ្រ ្់រឲ្យោល់្រ្ូររមាត់រ្រេ់មោកមអសាេ បាននំាសារ  

�កពបា្់រមោកថា «ឯមេចក្ពីទនុចចារតិរ្រេ់អ្នក មនារះបានែកមចញ ម�ើេអំម ើ្

បា្ររ្រេ់អ្នកបានអត់មទាេឲ្យផង» (មអសាេ ៦:៧)។

 ែូចគ្្ន នឹងមោក្រ៉ានុលននពករុងមតើេនុេកាលមៅឯមក្ាងទាវ រចូលមៅទពីពករុង

ោមា៉ា េដែរ មោេការម�ើលមៅព្រះរ្រេ់មោក មោរារ្ូរមនរះ�ិនពតឹ�ដតបាន

ម�ើញនូេភា្�ិនេ័ក្ិេ�រ្រេ់មោក្រ៉ានុមណាណ រះមទ មៅទពីមនារះ ចិត្ដែលបាន 

្រនា្ទ ្រ បានទទួលនូេការធានាអំ ព្ីការអត់ឱនមទាេ ដែលនំា�កនូេមេរ ពីភា្ 

ម្ញមលញ ម�ើេមោកក៏បានមពកាកម�ើងជា�ននុេ្ស ្ មាពី�ួេរ្ូរ។ មោកបាន  

ម�ើញព្រះអមាចា េ់រ្រេ់មោក។ មោកចា្់របានរេមាពីននអត្ចរតិរ្រេ់ព្រះែ៏គួរ

ឲ្យសេឡាញ់។ មោកអាច្រញ្ជា ក់អំ ព្ីការផ្្េ់ដព្រដែលបាននំា�កតា�រេៈ

ការម�ើលមៅព្រះននមេចក្ពីសេឡាញ់ែ៏គ្មា នព្ំដែន។ ចា្់រតំាង ព្ីម្លមនារះ 

�ក មោកមានចិត្ ន្ុរះកម្ញ្ជា លចង់ម�ើញរាសេ ្អនុពីសសាដអល ដែលមានកំ�នុេ

មនរះពតរូេបានរមំោរះមចញ ព្ី្រន្ទនុកនិងទណ្ឌ ក�មាននអំម ើ្បា្រខំ្្ងណាេ់។ មោរា 

បានេួរថា «ឯងរាល់គ្្ន ចង់ពតរូេរោំត់មធវើអពី?» ព្រះជាមាចា េ់ បានមាន្រន្ទូលថា 

«�កចនុរះ មេើងនឹង្ិភាកសាជា�ួេគ្្ន  មទារះម្រើអំម ើ្បា្ររ្រេ់ឯងែូចជា្ណ៌

ពក��ដទងក៏មោេ គង់ដតនឹងបាន េែូច �ិ�ៈ មទារះម្រើពក��ម ្្អ ក៏មោេ 

គង់ដតនឹងបានែូចជាមរា�មចៀ�េញិ»។ «ចូរោងមចញ ចូរជព�រះខ្ួនឲ្យសា្អ តចនុរះ 



ទំ្័រ-368- ្ួកមោរា និងមេច្

ចូរ្ំរបាត់អំម ើ្អាពកក់ដែលឯងរាល់គ្្ន ព្រព្ឹត្ ព្ីចំមោរះដភ្នកអញមចញ ម�ើេ 

ដលងព្រព្ឹត្អំម ើ្អាពកក់តមៅ ចូរ ោត់មរៀនមធវើការល្អេញិ ចូរដេវងរកឲ្យបាន

មេចក្ពីេនុត្ិធ�៌ ចូរជួេការោរចំមោរះ�ននុេ្សដែលពតរូេមគេងកាត់េងកាិន ចូរកាត់ 

ក្ពីែល់្ួកកំពោ ម�ើេកាន់ក្ពីជំនួេ្ួកសេពីម�មា៉ា េចនុរះ» (មអសាេ ១:៥, ១៨, 

១៦, ១៧)។ 

សុព្រ-៣១ សីហា   អំណាន ព្រះគ�្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ មេមរមា ជំ្ូក៣៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កនុំ ឲ្យ ភ័េ ខ្្ច ម�ើេ ែ្ិត អញ មៅ ជា �ួេ នឹង ឯង កនុំ ឲ្យ 

សេេនុត ចិត្ ឲ្យ មសារះ ព្ី មពោរះ អញ ជា ព្រះ នន ឯង អញ នឹង ចំមរ ើន កំឡាំង ែល់ 

ឯង មអើ អញ នឹង ជួេ ឯង មអើ អញ នឹង ពទ ឯង មោេ នែ ស្ាំ ែ៏ េនុចរតិ រ្រេ់ អញ 

។ មអសាេ ៤១:១០

 ព្រះដែល្ួកមគបានអរះអាងថាមគនឹង្រមព�ើ និងជាព្រះដែលមគ�ិនបាន

េល់ចបាេ់ ព្ីចរតិលក្ខណៈរ្រេ់ពទង់មនរះ បាន្រគ្ហា ញមៅចំមោរះ ្ ួកមគថាជា

ពទង់ព្រះននការ្យាបាលជំងឺខ្ងព្លឹងេញិ្ញា ណែ៏ឧត្�។ ឧ្រមាថា កបាលទំាង 

�ូលឈឺ ម�ើេចិត្ទំាង�ូលក៏មលវើេដែរ? គ្មា ន្រញ្ហា ។ ឧ្រមាថា ចា្់រតំាង ព្ី

បាតមជើងរ�ូតែល់កំ្ូលកបាល មនារះឥតមានកដន្ងណាមំា�ួនម�ើេ គឺមាន 

េនុទ្ធដតរ្ួរេ និងជំា ម�ើេសា្ន �រោំត់្មាពី ឥតបាន្ិរទភជាិត ឬរនុ ំឬចាក់មព្រងឲ្យធូរ 

សសាកមទ? មនារះក៏គ្មា ន្រញ្ហា ដែរ។ េូ�ម�ើលមអសាេ ១:៦។ អ្នកណាដែល

ធ្ា្់រដតមធវើអវពីៗតា�អំម ើ្ចិត្រ្រេ់ខ្ួន អាចនឹងរកម�ើញការ្យាបាលមោេ គ្ក 

ដ្ររមៅ រក ព្រះ អមាចា េ់េញិ។ «អញបានម�ើញអេ់ទំាងផ្ូេរ្រេ់មគ ម�ើេអញ 

នឹង មពបាេឲ្យជា អញនឹងនំា�នុខមគដែរព្�ទំាងក�សាន្ចិត្មគ … េូ�មេចក្ពី

េនុខែល់អ្នកណាដែលមៅឆាងៃ េម�ើេែល់អ្នកដែលមៅជិតផង អញនឹងមពបាេ 

មគឲ្យជា» (មអសាេ ៥៧:១៨, ១៩)។

 មោរាបានមលើកតម�កាើងព្រះជាមាចា េ់ថាជាព្រះអាទិករននអវពីៗទំាងអេ់។ 

សាររ្រេ់មោកមៅកាន់ទពីពករុងទំាងឡាេននសេរុកេូោមានមេចក្ពីយា៉ាងែូមច្នរះ 



ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន -ទំ្័រ-369-

«ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន !» (មអសាេ ៤០:៩)។ «ឯព្រះែ៏ជាព្រះមេ�ូវា៉ា 

ជាព្រះដែលបាន្រមងកាើតអេ់ទំាងជាន់នផ្ទម�� ម�ើេបានោតផង គឺជាព្រះ 

ដែលបាន ពកាលដផនែពី និងរ្រេ់េ្វសារម ើ្ដែលមចញ ព្ីមនារះ�ក គឺព្រះអងរ

ដែលព្រទានឲ្យព្រជាជាតិទំាង្រ៉ានុនាមា ន មៅដផនែពីមានែមងហាើ� ព្�ទំាងឲ្យ�ននុេ្ស

ទំាងឡាេដែលមែើរក្ននុងមោកមានេញិ្ញា ណផង»។ «ព្រះមេ�ូវា៉ា ជាព្រះដែល  

មពបាេមោរះឯង គឺជាព្រះដែលជ្់រេូនឯង តំាង ព្ីមៅក្ននុងនផ្ទម្ាេ ពទង់មាន 

ព្រះ្រន្ទូលែូមច្នរះថា អញជាមេ�ូវា៉ា ជាព្រះដែល្រមងកាើតរ្រេ់េ្វសារម ើ្ អញ 

ោតេន្ធឹងនផ្ទម��ដតមា្ន ក់ឯង ម�ើេបានពកាលដផនែពីមោេខ្ួនអញ»។ «គឺ 

អញដែល្រមងកាើត្ន្ឺ ម�ើេក៏មធវើឲ្យមានងងឹតផង អញមធវើឲ្យមាន េន្ិេនុខ ម�ើេ 

ឲ្យមានមេចក្ពីមេទនាដែរ គឺអញមនរះម�ើេ ជាមេ�ូវា៉ា ដែល មធវើពគ្់រការ ទំាង 

មនរះ»។  «អញបានមរៀ្រចំដផនែពី ម�ើេ្រមងកាើត �ននុេ្ស ឲ្យអាសេ័េមៅ គឺនែ អញ 

ដែលបានោតនផ្ទម�� ម�ើេអញបាន្រគ្រ ្់រែល់អេ់ទំាង្ល្ររវិារដែល  

មៅមលើឋានមនារះដែរ» (មអសាេ ៤២:៥; ៤៤:២៤; ៤៥:៧, ១២)។ «ែូមច្នរះ ព្រះ

ែ៏្ររេិនុទ្ធពទង់មានព្រះ្រន្ទូលថា ឯងរាល់ គ្្ន នឹងមព្រៀ្រផ្ទឹ�អញែូចជាអ្នកណា 

ឲ្យអញបានមេមាើនឹងមគមនារះ។ ចូរមងើេ ដភ្នក ឯងម�ើលមៅមលើម�ើេ្ិចារណា

ព្ីអ្នកណាដែលបាន្រមងកាើតរ្រេ់ទំាងមនរះ ដែលនំាឲ្យ្ួក្ល្ររវិារមចញ�ក

តា�ចំនួនែូមច្នរះ ពទង់ក៏មៅរ្រេ់ទំាងមនារះតា�ម ម្ា រះមរៀងរាល់តួមោេព្រះមចស្ា 

ែ៏ធំរ្រេ់ពទង់ ម�ើេគ្មា ន ណា�ួេខ្នម�ើេ មោេមពោរះមតជាននុភា្ែ៏ខំ្្ង

ក្ាដែរ» (មអសាេ ៤០:២៥, ២៦)។

 ចំមោរះអ្នកដែលភ័េខ្្ច ដពកងព្រះ�ិនទទួល្ួកមគ ព្រេិនម្រើ ្ ួក មគ  

ដ្ររ �ក រកព្រះមនារះ មោរាបានមានព្រសាេន៍ថា៖ 

 «ឱ្ួកយា៉ាកនុ្រ  មអើេ ម�តនុអវពី  បានជានិយាេ ឱ្ួកអនុពីសសាដអលមអើេ 

ម�តនុ អវពី បានជាថា ផ្ូេដែលឯងព្រព្ឹត្មនារះោក់កំបំាងនឹងព្រះមេ�ូវា៉ា ម�ើេ

មរឿងរា៉ា េរ្រេ់ឯងបានរលំងផនុត ព្ីព្រះននឯងែូមច្នរះ មតើឯង�ិនបានែឹង មតើ�ិន បាន 

ឮមទឬអពី ថាព្រះែ៏គង់មៅអេ់កល្ ជានិចចា គឺព្រះមេ�ូវា៉ាជាព្រះដែលបាន ្រមងកាើត 



ទំ្័រ-370- ្ួកមោរា និងមេច្

ដផនែពី រ�ូតែល់ចនុង្ំរផនុត ពទង់ �ិនដែលមលវើេម�ើេ ក៏�ិនដែល អេ់កមំ្ាង 

ផង គ្មា នអ្នកណាអាចេ្ទង់ េល់ មយា្រល់រ្រេ់ពទង់បានមទ ពទង់រដ�ងចមព�ើន

កមំ្ាងែល់អ្នកដែលមលវើេ ម�ើេ ចំដណកអ្នក ដែលគ្មា ន កមំ្ាង មសារះ មនារះ ពទង់ 

ក៏ព្រទានឲ្យ មទារះទំាង្ួកជំទង់ មគនឹងមលវើេ ម�ើេ មនឿេ �ត់មៅបាន ្ួក កំមឡារះ 

ក៏នឹងែួលពជមលៀកបាន ផង ដតអេ់អ្នកណាដែលេង្ឹ�ែល់ព្រះមេ�ូវា៉ាេញិ 

មនារះនឹងមានកមំ្ាងចមព�ើន   ជានិចចា មគនឹងម�ើរ ម�ើង មៅមលើ មោេស្ា្រ ែូចជា 

ឥ្ន្ទពី មគនឹងរត់មៅឥតដែល �ត់ ម�ើេនឹង មែើរ ឥតដែលមលវើេម�ើេ» (ខ ២៧ 

ែល់ ៣១)។

 ព្រះ�ឫទ័េននមេចក្ពីសេឡាញ់ែ៏គ្មា នព្ំដែន មទារទន់មៅរកអ្នកដែល

ែឹងថាគ្មា នកមំ្ាងនឹងរមំោរះខ្ួនឲ្យរចួ ព្ីអនា្ទ ក់រ្រេ់សាតំាង ម�ើេព្រះអងរបាន

ព្រទានកមំ្ាងែល់មគដែលព្រក្រមោេព្រះគនុណមែើ�្ពីរេ់េពមា្់រពទង់។ ព្រះអងរ 

្រគ្រ ្់រែល់្ួកមគថា «កនុំឲ្យភ័េខ្្ចម�ើេ ែ្ិតអញមៅជា�ួេ នឹងឯង កនុំឲ្យ 

សេេនុតចិត្ឲ្យមសារះ ព្ីមពោរះអញជាព្រះននឯង អញនឹងចមព�ើន កមំ្ាងែល់ ឯង 

មអើ អញនឹងជួេឯង មអើ អញនឹងពទឯងមោេនែស្ាំែ៏េនុចរតិរ្រេ់អញ»។ 

«ែ្ិតអញមនរះគឺមេ�ូវា៉ាជាព្រះននឯង អញនឹងកាន់នែ សំ្ា ឯង មោេមោលនឹង  

ឯងថា កនុំឲ្យភ័េខ្្ចម�ើេ អញនឹងជួេឯង ឱយា៉ាកនុ្រ ជាែងកាូេមអើេ កនុំឲ្យខ្្ច 

ម�ើេ ម�ើេឯងរាល់គ្្ន  ជា្ូជ្ង្សអនុពីសសាដអលដែរ ែ្ិតព្រះមេ�ូវា៉ា ពទង់មាន 

ព្រះ្រន្ទូលថា អញនឹងជួេឯង ព្រះែ៏្ររេិនុទ្ធ នន សាេន៍អនុពីសសាដអល ពទង់ជា 

អ្នកមពបាេមោរះឯង» (មអសាេ ៤១:១០, ១៣, ១៤)។

សៅរ៍-១ ្រញ្ញា   អំណាន ព្រះគ�្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ មេមរមា ជំ្ូក៣៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ម�ើល អញ បាន េំរង ឯង ដត �ិន ដ�ន ែូច ជា េំរង 

ពបាក់ មទ គឺ អញ បាន មរ ើេ ឯង មៅ � នន មេចក្ពី មេទនា េញិ។ មអសាេ ៤៨:១០

 ព្រជារាសេដ្ែលរេ់មៅក្ននុងនគរេូោេនុទ្ធដត�ិនេ័ក្ិេ�នឹងទទួល

ព្រះគនុណរ្រេ់ព្រះទំាងអេ់គ្្ន  ្រ៉ានុដន្ ព្រះ�ិនមបារះ្រង់មចាល្ួកមគម�ើេ។ 



ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន -ទំ្័រ-371-

ព្រះនា�រ្រេ់ពទង់នឹងពតរូេបានមលើកតម�កាើងមៅក្ននុងចំមណា�្ួកសាេន៍ែនទ 

មោេសារ្ួកមគ។ �ននុេ្សជាមពចើនដែល�ិនទាន់បានសារ ល់លក្ខណៈេ�្ត្ិ

រ្រេ់ពទង់មៅម�ើេ ពតរូេដតម�ើលម�ើញនូេេិរ ពីល្អននចរតិលក្ខណៈ រ្រេ់ពទង់។ 

គឺមោេសារដតមាន្ំរណង្រគ្ហា ញឲ្យ�ននុេ្សម�ើលម�ើញចបាេ់នូេដផនការ

ដែលព្រក្រមោេក្ពីម�ត្ារ្រេ់ពទង់មនរះម�ើេ មទើ្រព្រះអងរបាន្រន្្រញជាូ ន

អ្នក្រមព�ើរ្រេ់ពទង់ និង្ួកមោរា ជា�ួេនឹង ព្រះ រាជ សារថា «ចូរឲ្យអ្នករាល់

គ្្ន េលិ�ក ព្ីផ្ូេអាពកក់រ្រេ់ខ្ួន ម�ើេ ព្ីអំម ើ្អាពកក់ដែលពគ្់រគ្្ន ព្រព្ឹត្ឥ�ូេ

ចនុរះ» (មេមរមា ២៥:៥)។  ព្រះអងរបានមាន្រន្ទូលតា�រេៈមោកមអសាេថា 

«អញនឹងផ្្អ កមេចក្ពីកំ�ឹងមោេេល់ែល់ម ម្ា រះអញ និងមោេេល់ ែល់ 

មេចក្ពីេរមេើររ្រេ់អញ មនារះអញ នឹងឈ្់រដលង ែំមណើ រឯង ដពកងអញ កាត់ 

ឯងមចញមៅ»។ «អញនឹងមធវើការមនារះមោេេល់ែល់ខ្ួនអញ គឺមោេេល់ 

ែល់ខ្ួនអញម�ើេ ែ្ិតមធវើែូចម�្ចឲ្យម ម្ា រះអញពតរូេ្រគ្្អ ្់របាន ឯេិរ ពីល្អ រ្រេ់ 

អញ អញ�ិនព្�មលើក ឲ្យមៅអ្នកែនទ ម�ើេ» (មអសាេ ៤៨:៩, ១១)។

 ្រណ្ាព្រជារាសេប្ានឮការអំោេនាេឲ្យដកដព្រចិត្យា៉ាងចបាេ់ឥតព្រដកក

បាន ម�ើេេំម�ងមនារះបានអមញជា ើញ្ួកមគឲ្យពត�្់រ�ករកព្រះេញិ។ មោរា  

បានព្រកាេថា «ចូរដេវងរកព្រះមេ�ូវា៉ា ក្ននុងកាលដែលអាច នឹង រក ពទង់ម�ើញ 

ម�ើេអំោេនាេែល់ពទង់ ក្ននុងកាលដែលពទង់គង់មៅជិតចនុរះ ពតរូេឲ្យ�ននុេ្សអាពកក់

មបារះ្រង់មចាលផ្ូេរ្រេ់ខ្ួន ម�ើេឲ្យ�ននុេ្សទនុចចារតិមចាលគំនិតអាពកក់រ្រេ់

ខ្ួនដែរ រចួឲ្យមគពត�្់រ�កឯព្រះមេ�ូវា៉ាេញិ មនារះ ពទង់ នឹង អាណិតម�ត្ា ែល់ 

មគ គឺឲ្យេលិ�កឯព្រះននមេើងរាល់គ្្ន  ែ្ិតពទង់នឹងអត់មទាេឲ្យជា្ររ្ូិររ» 

(មអសាេ ៥៥:៦, ៧)។

 �ិត្អ្នកអានទំាងឡាេ! មតើមោកអ្នកធ្ា្់រមពជើេមរ ើេមែើរតា�ផ្ូេរ្រេ់

មោកអ្នកផ្្ទ ល់ដែរឬមទ? មតើមោកអ្នកធ្ា្់រេមងវងមចញ ព្ីព្រះដែរឬមទ? មតើមោក

អ្នកធ្ា្់រដេវងរកការជ្់រមលៀងមោេដផ្មឈើ   នន ការរលំងចបា្់រ ដតបានពតឹ�ដតោក់

មផរះចូលក្ននុងមាត់មៅេញិដែរឬមទ? ម�ើេឥ�ូេមនរះ ដផនការននជពីេតិរ្រេ់មោក



ទំ្័រ-372- ្ួកមោរា និងមេច្

អ្នកពតរូេបានរខំ្ន ម�ើេមេចក្ពីេង្ឹ�រ្រេ់មោកអ្នករោេបាត់អេ់ មតើ

មោកអ្នកមៅអងរនុេេំកនុកដតមា្ន ក់ឯងដែរឬមទ? េំម�ងដែលមោកអ្នកធ្ា្់រ

ឮនិយាេ�កកាន់ចិត្មោកអ្នកជាេូរ�កម�ើេ ដតមោកអ្នក�ិ ន បាន ស្ា្់រ 

មនារះ កំ ន្ុងដតឮែល់ពតមចៀកមោកអ្នកយា៉ាងចបាេ់ថា «ចូរមពកាកម�ើង  ម�ើេ  

មចញមៅចនុរះ ែ្ិតមនរះ�ិនដ�នជាទពីឲ្យឯងរាល់គ្្ន បានេពមាកមៅមទ មោេ 

មពោរះមេចក្ពីមសាមា កមពគ្កដែល្ំរផ្្ញ មោេការ្ំរផ្្ញយា៉ាងអាពកក់» (�ពីកា 

២:១០)។ ចូរេលិពត�្់រ�កឯែំណាក់ននព្រះេរ្ិរតារ្រេ់អ្នកេញិ ព្រះអងរ    បាន 

ពតាេ់មៅមោកអ្នក មោេមាន្រន្ទូលថា «ចូរេលិ�កឯអញេញិ ព្ីមពោរះអញ   

បានមោរះឯងម�ើេ»។ «ចូរឱនពតមចៀក ម�ើេ�កឯអញ ចូរស្ា្់រចនុរះ មនារះ 

ព្លឹងឯងនឹងបានរេ់មៅ ម�ើេអញនឹងតំាងមេចក្ពីេញ្ញា នឹងឯងរាល់គ្្ន  

ជាេញ្ញា ែ៏មៅអេ់កល្ជានិចចា គឺជាមេចក្ពីម�ត្ាករនុណាមសាមា រះពតង់ ដែលបាន   

ផ្ល់ែល់ោេ ពីឌ» (មអសាេ ៤៤:២២; ៥៥:៣)។

 េូ�កនុំស្ា្់រមយា្រល់រ្រេ់ខ្មា ំងេពតរូេដែលពបា្់រអ្នកឲ្យមៅឆាងៃ េ ព្ីព្រះ  

ពគិេ ្ទពមំាែល់ម្លដែលអ្នកមធវើឲ្យរ្ូរអ្នកកាន់ដតល្អម�ើងេិន ឬចំាទពមំា 

ែល់អ្នកបានល្អពតឹ�ពតរូេេិន ចំាមៅរកព្រះ មនារះឲ្យមសារះ។ មពោរះព្រេិនម្រើ

អ្នកចំាទពមំាែល់ម្លមនារះ អ្នកនឹង�ិនអាចចូលមៅរកព្រះបានម�ើេ។ មៅ  

ម្លដែលសាតំាងចង្អនុលមៅអាេកខវក់រ្រេ់អ្នក េូ�រឭំក ព្ីមេចក្ពីេនយា រ្រេ់ 

ព្រះអងរេម្គ្រ រះថា «អ្នកណាដែល�កឯខញានុំ ខញានុំក៏�ិនដែលមចាល មៅ មពរៅ ម�ើេ» 

(េ៉ាូោន ៦:៣៧)។ េូ�ពបា្់រមៅសាតំាងថា ព្រះមោ�ិតរ្រេ់ព្រះមេេូ៊ពគិេ្

បានោងេមា្អ តអ្នក ព្ីពគ្់រទំាងអំម ើ្បា្រម�ើេ។ េូ�មោកអ្នកមរៀនអធិសាឋា ន 

តា�មេច្ោេ ពីឌយា៉ាងែូមច្នរះថា «េូ�ជព�រះទូល្រងរំមោេដ�ក�នុពីេនុ្រ មនារះ 

ទូល្រងរំនឹងបានពជរះសា្អ ត េូ� ែនុេោងទូល្រងរំ មនារះនឹងបានេជាង �ិ�ៈ» 

(ទំននុកតម�កាើង ៥១:៧)។

អាទិត្យ-២ ្រញ្ញា   អំណាន ព្រះគ�្ពីរព្រចំាន្ងៃ៖ មេមរមា ជំ្ូក៣៩



ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន -ទំ្័រ-373-

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដភ្នក ឯង នឹង បាន ម�ើញ �ោក្សពត មាន ទំាង មេចក្ពី លំអ 

រនុងមរឿង រ្រេ់ ពទង់ មគ នឹង ម�ើល មៅ ម�ើញ សេរុក ែល់ ទពី ឆាងៃ េ ្ំរផនុត ។ 

មអសាេ ៣៣:១៧

 ការោេ់មតឿនរ្រេ់មោរាែល់ព្រជារាសេេូ្ោ ឲ្យេ�្ឹងម�ើលមៅ

ឯព្រះែ៏មានព្រះជនមារេ់ និងឲ្យទទួលព្រះគនុណដែលព្រះព្រទានឲ្យមនារះ�ិន

ឥតព្រមយាជន៍ម�ើេ។ �ននុេ្ស�ួេចំនួនបានេកចិត្ទនុកោក់មោេមសាមា រះពតង់ 

និងមានអ្នកដែលគ្កដ្ររមចញ ព្ីការថាវ េ្រងរំរ្ូរព្រះ ម�ើេដ្ររ�កថាវ េ្រងរំ 

ែល់ព្រះមេ�ូវា៉ាេញិជាមពចើន។  ្ួកមគ បានមរៀន   ម�ើលម�ើញ   មេចក្ពីសេឡាញ់ 

មេចក្ពីម�ត្ាករនុណា និង ការអាណិតអាេូរែ៏សេទន់ មៅក្ននុងព្រះអាទិកររ្រេ់ 

្ួកមគ។ ម�ើេមៅ ន្ងៃែ៏ ម ម្ា ងងឹតដែលនឹងចូល�កែល់ មៅក្ននុងព្រេត្ិសាសេ្

ននសាេន៍េូោ ជាម្លដែលមានដត្ួកអ្នកេំណល់្រ៉ានុមណាណ រះ ដែលមៅ មេេ 

េល់ មលើ ទឹកែពី េ�្ពីរ្រេ់មោរាពតរូេដត្រន្្រមងកាើតផលដផ្ មៅក្ននុងការដកទព�ង់  

យា៉ាង ោច់ខ្ត។ មោកមអសាេបានព្រកាេថា «មៅពគ្មនារះ �ននុេ្សទំាង្ួង 

នឹង ដ្ររជាម�ើលមៅរកព្រះដែលបាន្រមងកាើតខ្ួន�ក ម�ើេដភ្នករ្រេ់មគ នឹងម�ើល

ចំមៅឯព្រះែ៏្ររេិនុទ្ធននសាេន៍អនុពីសសាដអល មគនឹងដលងម�ើលមៅរកអាេនា  

ជាសា្ន នែរ្រេ់ខ្ួនមគ ក៏�ិនម�ើលចំមៅឯរ្ូរព្រះ ឬរ្ូរព្រះអាទិត្យដែលពមា�

នែមគបានមធវើមទៀតម�ើេ» (មអសាេ ១៧:៧, ៨)។

 �ននុេ្សជាមពចើននឹងេ�្ឹងម�ើលមៅឯព្រះដត�ួេអងរដែលជាទពីសេឡាញ់

ម្ញទពី ជាឯកអងរមលើអេ់ទំាង�នុឺន។ «ដភ្នកឯងនឹងបានម�ើញ�ោក្សពតមាន

ទំាងមេចក្ពីល�្អរនុងមរឿងរ្រេ់ពទង់» គឺជាមេចក្ពីេនយាព្រក្រមោេព្រះគនុណ 

ដែលព្រះបានព្រទានែល់្ួកមគ (មអសាេ ៣៣:១៧)។ ព្រះបានអត់មទាេ 

ែល់ បា្ររ្រេ់្ួកមគ ម�ើេ្ួកមគពតរូេដតអួតដត ព្ីព្រះដត�ួេអងរ្រ៉ានុមណាណ រះ។ 

មៅន្ងៃែ៏ធំគឺការរមំោរះមចញ ព្ីការថាវ េ្រងរំរ្ូរព្រះ ្ួកមគ នឹងឧទានម�ើងថា «គឺ

ព្រះមេ�ូវា៉ាពទង់នឹងគង់ជា�ួេនឹងមេើងរាល់គ្្ន មៅទពីមនារះ មានទំាងមតជា  ននុភា្ 

គឺជាកដន្ងមានទមន្ និងផ្ូេទឹកយា៉ាងធំ ឥតមាន េំមៅដែលដចេ ឬនាវាែ៏រនុង 



ទំ្័រ-374- ្ួកមោរា និងមេច្

មរឿង ណាមចញចូលម�ើេ ព្ីមពោរះព្រះមេ�ូវា៉ា ពទង់ជាមៅពក�ននមេើង រាល់គ្្ន  

ព្រះមេ�ូវា៉ាពទង់ជាអ្នកដតងចបា្់រឲ្យមេើងរាល់គ្្ន  ព្រះមេ�ូវា៉ាពទង់ជា 

�ោក្សពតននមេើងរាល់គ្្ន  ពទង់នឹងជួេ េម្គ្រ រះ មេើងផង» (ខ ២១ និង ២២)។ 

 សារដែលព្រកាេមោេមោកមអសាេ ចំមោរះអ្នកដែលបាន មពជើេ 

មរ ើេ  ដ្ររមចញ ព្ីផ្ូេអាពកក់រ្រេ់្ួកមគ មានម្ញមៅមោេ ការ ក�សាន្  ចិត្ និង 

ការមលើកទឹកចិត្។ មគបានឮព្រះ្រន្ទូលរ្រេ់ព្រះ តា�រេៈ មោរា រ្រេ់ពទង់ថា៖

 «ឱ្ួកយា៉ាកនុ្រ និង្ួកអនុពីសសាដអលមអើេ ចូរនឹកចំា ព្ីមេចក្ពីទំាងមនរះចនុរះ 

 ែ្ិតឯងជាអ្នក្រមព�ើរ្រេ់អញ អញបានេូន្រមងកាើតឯង 

 ែូមច្នរះ ឯងជាអ្នក្រមព�ើរ្រេ់អញ

 ឱ្ួកអនុពីសសាដអលមអើេ អញនឹង�ិនមភ្ចឯងម�ើេ។

 អញបានលនុ្រអំម ើ្រលំងរ្រេ់ឯងមចញ 

 ែូចជា្្កយា៉ាងពកាេ់ និងអំម ើ្បា្រឯងែូចជា្្កផង 

 ចូរេលិ�កឯអញេញិ ព្ីមពោរះអញបានមោរះឯងម�ើេ»។

      មអសាេ ៤៤:២១, ២២។

 «មៅពគ្មនារះឯងនឹងនិយាេថា 

 ឱព្រះមេ�ូវា៉ាមអើេ ទូល្រងរំនឹងអរព្រះគនុណែល់ពទង់ 

 ែ្ិតមទារះម្រើពទង់បានខ្ញា ល់នឹងទូល្រងរំក៏មោេ ដតឥ�ូេមនរះ   

 មេចក្ពីខ្ញា ល់មនារះបានដ្ររមចញមៅម�ើេ ពទង់បានក�សាន្ចិត្ទូល្រងរំេញិ។

 «ម�ើល ព្រះពទង់ជាមេចក្ពីេម្គ្រ រះរ្រេ់ខញានុំ 

 ខញានុំនឹងទនុកចិត្ឥតមានមេចក្ពីខ្្ចម�ើេ 

 ព្ីមពោរះព្រះែ៏ជាព្រះមេ�ូវា៉ាពទង់ជាកមំ្ាង 

 ម�ើេជា្រទចមព�ៀងរ្រេ់ខញានុំ គឺពទង់ដែលបានេម្គ្រ រះខញានុំ … ។



ម�ើលន៍ ព្រះននអ្នករាល់គ្្ន -ទំ្័រ-375-

 «ចូរអរព្រះគនុណែល់ព្រះមេ�ូវា៉ា ចូរអំោេនាេែល់ព្រះនា�ពទង់ 

 ចូរេរមេើរ ព្ីកិចចាការទំាង្រ៉ានុនាមា នរ្រេ់ពទង់ចនុរះ 

 មៅកណ្ាលព្រជាជនទំាងឡាេ ចូរព្រកាេពបា្់រថា 

 ព្រះនា�ពទង់ខ្េ់េមិេេ។

 «ចូរមពចៀងថាវ េព្រះមេ�ូវា៉ា 

 ព្ីមពោរះពទង់បានមធវើការែ៏ព្រមេើរ 

 ពតរូេឲ្យ�ននុេ្សែឹងែំណឹងមនរះមៅម្ញមលើដផនែពីផង។

 «ឱ្ួកអ្នកមៅពករុងេនុពីេ៉ាូនមអើេ ចូរ្រន្ឺេំម�ងម�ើង 

 ម�ើេដសេកមោ៊មោេអំណរចនុរះ 

 ែ្ិតព្រះែ៏្ររេិនុទ្ធននសាេន៍អនុពីសសាដអល ពទង់ធំព្រមេើរមៅ    

 កណ្ាលឯងរាល់គ្្ន »។

     មអសាេ ជំ្ូក ១២៕



ទំព័រ-376- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហ្តេចអ័ោ្-ទំព័រ-377-

២៧

ស្តេចអ័ហា្

ច័ន្ទ-៣ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៤០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ េញ្ញ្ូរជា ដែល មនុ្្ស អាពកក់ ថ្វា េ ជា ទពី ្ ្អ្់រ ហ្្ើម ហៅ 

ហ�ើេ ចំណង់ ហ្រើ កាល ណា ថ្វា េ ហោេ មាន គំនិត អាពកក់ ហោរះ នឹង គួរ ហ្្ើម ជា 

ជាង អមបាលមា៉ា ន ហៅ ហទៀត។ ្ុភា្ិត ២១:២៧

 ការហ�ើងពគងរាជ្រល្័ង្ករ្រ្់ហ្តេចអ័ោ្ បានោំហោកហអសាេ

និង្រក្សពួករ្រ្់ហោកឲ្យព្រឈមមុ្ហោេផ្ទា ល់ជាមួេនឹងសាថា នភាពែ៏គួរ

ឲ្យភ័េខ្្ច ជាងហពលណាៗទំាងអ្់ ហៅក្ុងនគរេូោ។ មនុ្្សជាហពចើន 

ដែលធ្្្់រតតំាងជាមួេនឹងឥទ្ិពលថនការថ្វា េ្រង្ំរ្ូរពពរះកន្ងមក ឥ�ូវហនរះ 

ពតរូវបានអូ្ទាញឲ្យចូលរមួក្ុងការថ្វា េ្រង្ំពពរះដក្ងក្ាេ។  ពួកអ្ក ែឹក ោំ 

ថន នគរអុពីស្សាដអល កំពុង្រង្ហា ញពពីភាពមិនហសាម រះពតង់ហៅនឹងកិច្ចការរ្រ្់ពួក

ហគ ហោរាដក្ងក្ាេកំពុងហកើតហ�ើងយ៉ាងផុ្ផុល ជាមួេនឹងសារដែល ោំឲ្យ 

វហងវាង ្ូម្ពីដតពួក្ង្ឃមួេចំនួនក៏កំពុងដត្រហពងៀន្ុពីឈ្ួលផងដែរ។ ្រ៉ាុដនតេ 

ពួកហមែឹកោំដែលហបារះ្រង់ជំហនឿកំពុងដតរកសាទពមង់ថនការថ្វា េ្រង្ំពពរះ និង

កំពុងអរះអាងថ្ពួកហគជាមនុ្្សហៅក្ុងចំហណាមរាស្តេរ្រ្់ពពរះហៅហ�ើេ។

 ហោរា មពីកាដែលបានហ្វាើទពី្រោទា ល់ហៅពរាែ៏ពិបាកហោរះ បានព្រកា្ 

ថ្ អ្កមានបា្រហៅទពីពករុង្ុពីេ៉ាូនបានអរះអាងថ្ «ហគពឹងដផ្អកហលើ ពពរះហេ�ូវ៉ា»  

និងអួត អាងហោេព្រមា្ថ្ «ពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់គង់ហៅកណាតេ លហេើងរាល់រ្ា

ហទហតើ និងរាម នហ្ចកតេពីអាពកក់ណាហកើតហ�ើងែល់ហេើងហ�ើេ» ហគបាន្រនតេ «្ង់  

ពករុង ្ ុពីេ៉ាូនហ�ើងហោេឈាម ហ�ើេពករុងហេរសូា�ិមហោេហ្ចកតេពីទុច្ចរតិ»    



ទំព័រ-378- ពួកហោរា និងហ្តេច

(មពីកា ៣:១១, ១០)។  ហោរាហអសាេបាន្រន្លឺ្ំហ�ង្តេពី្រហោទា ្យ៉ាងខំ្្ងក្ា 

ព្រឆំាងនឹងអំហពើអាពកក់ទំាងហនរះ៖ «ឱពួកពគ្់រពគង ហលើពករុង ្ ូែំុមហអើេ ចូរសាតេ ្់រ

ពពរះ្រនទាូលថនពពរះហេ�ូវ៉ា ម្ាលពួកពករុងកូម៉ាូរា៉ា ហអើេ ចូរហផទាៀងពតហចៀកសាតេ ្់រពកឹត្យ

វន័ិេរ្រ្់ពពរះថនហេើងរាល់រ្ាចុរះ ពពរះហេ�ូវ៉ា ពទង់ មានពពរះ្រនទាូលថ្ េញ្ញ

្ូរជាែ៏មានហពចើនហម៉ា្រះរ្រ្់ឯងរាល់រ្ា ហតើជាអវាពី ែល់ អញ អញ្ុញពទាន់ ចំហោរះ  

ហចៀមហឈាម ល និងខ្្ញ់ថន្តវា្ំរ្រ៉ាន ដែលឯង ែុតថ្វា េណា្់ អញក៏ មិនចូល 

ចិតតេ ចំហោរះឈាមថនហរាហឈាម ល ឬកូនហចៀម ឬពដពហោរះហទ កាលណា ឯងរាល់ 

រ្ាហលចមកហៅចំហោរះអញ ហោរះហតើអ្កណាបាន្រង្្្់រឲ្យឯងរាល់រ្ាហ្វាើែូហច្រះ 

ហែើម្ពីឲ្យបានចូលមកជាន់ទពីោនរ្រ្់អញហនរះ» (ហអសាេ ១:១០-១២)។

 គម្ពីរ្ុភា្ិតបានអរះអាងថ្ «េញ្ញ្ូរជាដែលមនុ្្សអាពកក់ថ្វា េ 

ជាទពី្្អ្់រហ្្ើមហៅហ�ើេ ចំណង់ហ្រើកាលណាថ្វា េហោេមានគំនិតអាពកក់ 

ហោរះនឹងគួរហ្្ើមជាជាងអមបាលមា៉ា នហៅហទៀត» (្ុភា្ិត ២១:២៧)។ ពពរះ 

ថនឋាន្ួគ៌ «ពទង់មានពពរះហនពត្ររ ិ្ ុទ្ថពកដលង» នឹងទត ហមើល ការ អាពកក់ 

មិនបាន «ក៏នឹងពិនិត្យហមើលការទុច្ចរតិមិនបានដែរ» (ោបាគុក ១:១៣)។  

ការដែលពទង់បានង្កដ្ររហចញពពីអ្ករលំងនឹងពកឹត្យវន័ិេ មិនដមនមានន័េ

ថ្ពពរះអង្មិនចង់អត់ហទា្ហោរះហទ ្រ៉ាុដនតេ ហោេសារដតអ្កមានបា្រមិនពពម

ហព្រើពបា្់ពពរះគុណែ៏្ររ្ូិររ រ្រ្់ពពរះហៅវញិហទ ដែលហ្វាើឲ្យពពរះមិនអាចរហំោរះ 

ពួកហគហចញពពីអំហពើបា្រហោរះ។ « ហមើល ពពរះ�្តេ ថនពពរះហេ�ូវ៉ាមិនដមនរញួ្្ពី

ដែលនឹងជួេ្ហ្ង្្រះមិនបានហោរះហទ ពពរះកាណ៌ ពទង់ ក៏មិនបានហៅជា ្ ងៃន់ 

ដែលនឹងសាតេ ្់រមិនឮហោរះដែរ គលឺជាអំហពើ ទុច្ចរតិ រ្រ្់ ឯង រាល់រ្ា ដែលបាន ្ ណ្ឌ  

ជាកណាតេ លឯង ហ�ើេនិងពពរះថនឯងហទហតើ ហ�ើេអំហពើបា្ររ្រ្់ឯងរាល់រ្ា

បានបំាងពពរះភ្កតេពទង់មិនឲ្យឯងហ�ើញ ែល់ហម៉ា្រះបានជាពទង់មិនពពមសាតេ ្់រហទ» 

(ហអសាេ ៥៩:១, ២)។

អង្គារ-៤ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៤១



ហ្តេចអ័ោ្-ទំព័រ-379-

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ្្ុំ នឹង រងពទំា ចំហោរះ ហ្ចកតេពី រ្ាន់ក្ាញ់ រ្រ្់ ពពរះហេ�ូវ៉ា ពពី 

ហពោរះ ្ ្ុំ បាន ហ្វាើ បា្រ នឹង ពទង់ ហ�ើេ គលឺ នឹង រង ពទំា ែរា្រ ែល់ ពទង់ កាន់ កតេពី ជំនួ្ 

្្ុំ ហ�ើេ បាន ្ ំហរច ហ្ចកតេពី េុតតេិ្ម៌ ែល់ ្ ្ុំ ហោរះ ពទង់ នឹង ោំ ហចញ មក ឯ ពន្លឺ 

រចួ ្ ្ុំ នឹង រពឹំង ហមើល ហ្ចកតេពី ្ ុចរតិ រ្រ្់ ពទង់ ។ មពីកា ៧:៤

 ហ្តេចសា�ូម៉ាូនបាន្រហ្រថ្ «ឱស្្រុកហអើេ វរហ�ើេ កាលណា 

ហ្តេចរ្រ្់ឯងជាកូនហកមង» (សាសាតេ  ១០:១៦)។ ទឹកែពីេូោមានហ្តេចែូចជា

កូនហកមងយ៉ាងែូហច្ារះឯង។ តាមរេៈការ្ំរោននឹងពកឹត្យវន័ិេជា្រនតេ្រោទា ្់រ 

ហ្វាើឲ្យពួក អ្កែឹកោំថននគរហនរះ បានក្ាេហៅជាកូនហកមង។ ហោកហអសាេ

បានអំោវោវឲ្យព្រជារាស្តេចា្់រអារមមណ៍ហៅហលើភាពកហមសាេរ្រ្់ពួកហគ 

ហៅក្ុង ចំហណាមនគរទំាងឡាេហៅហលើដផនែពី ហ�ើេហោកបាន្រង្ហា ញថ្

ហនរះគលឺជាលទ្ផលថនអំហពើអាពកក់ហៅឯទពី្្្់។ ហោកបានមានព្រសា្ន៍ថ្ 

«ែ្ិត ហមើល ពពរះអមា្ច ្់ គលឺពពរះហេ�ូវ៉ាថនពួកពល្ររវិរ ពទង់ែកេកទពីពឹង 

ហ�ើេ និង្រដង្អកហចញពពីពករុងហេរសូា�ិម និងស្្រុកេូោ ពពមទំាងទពីពឹង ជា 

ហ្្ៀង អាោរ និងទឹកផឹកអ្់រលពីងហៅ ហអើ ទំាងមនុ្្សខំ្្ងពូដក និងមនុ្្ស 

្្ឹក ចមបាងំ ទំាងហៅពកម និងហោរា ទំាងពគរូទាេ និងអ្កចា្់ទំុ ទំាងហម ពតរួត  

ហលើ៥០ោក់ និងមនុ្្សដែលមាន្កតេិេ្ ទំាងអ្កព្ឹរកសា និងជាង ្ិុរន ព្រ្្់រ 

ហ�ើេនិងអ្កមានហវោរយ៉ាងចំណានផង ហោរះអញនឹងតំាងពួកហកមងៗឲ្យ

ហ្វាើជាហៅោវា េហលើហគ ហ�ើេនឹងមានកូនតូចៗពតរួតពតាហលើហគវញិ»។ «ែ្ិតពករុង

ហេរសូា�ិមហ្ទាច្ទាពីហ�ើេ ស្្រុកេូោក៏បានែួលដែរ ហោេហពោរះអណាតេ ត ហគ 

ហ�ើេនិងអំហពើរ្រ្់ហគ ដែល្ុទ្ដត្រង្អុច្រង្្អ លែល់ពពរះហនពតែ៏មាន្ិរ ពីថន 

ពពរះហេ�ូវ៉ា» (ហអសាេ ៣:១-៤, ៨)។ 

 ហោរាបាន្រនតេថ្ «ឯរាស្តេរ្រ្់អញ គលឺជាកូនហកមងដែល ្ ង្កត់ ្ ង្កិន 

ហគ ហ�ើេគលឺជាស្ ព្ីៗដែលមានអំណាចហលើហគដែរ ឱរាស្តេអញហអើេ ពួកអ្ក 

ដែលោំមុ្ឯង ហគោំឲ្យវហងវាង ក៏្ំរផ្្ញផ្ូវដែលឯងហែើរដែរ» (្ ១២)។ ហៅ 

ក្ុងរជ្ជកាលថនហ្តេចអ័ោ្ ហរឿងហនរះបានហកើតហ�ើងពបាកែដមន ែ្ិតមាន



ទំព័រ-380- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហ្ចកតេពីដចងទុកមកអំពពីពទង់យ៉ាងែូហច្រះ «គលឺពទង់បានហែើរតាមផ្ូវរ្រ្់ពួកហ្តេច

អុពីស្សាដអលវញិ ហ�ើេបាន្ិតហ្វាើរ្ូរទុកជាពពរះ មួេហទៀតពទង់បានែុត កំញាន 

ហៅពចកភ្ំរ្រ្់កូន�ុពីនណំម ពពមទំាងែុត្ុរពតពទង់ក្ុងហភ្ើងតាមទម្ា្់រគួរ្្អ្់រ   

ហ្្ើមរ្រ្់សា្ន៍ែថទ ដែលពពរះហេ�ូវ៉ាបាន្រហណតេ ញពពីមុ្ពួកកូនហៅអុពីស្សាដអល

ហចញ»។ «គលឺ ពទង់ ព្រពពឹតតេតាមផ្ូវរ្រ្់ពួកហ្តេចអុពីស្សាដអលវញិ ពពមទំាងហ្វាើឲ្យ

ពពរះរាជ្ុរពតាពទង់ឆ្ងកាត់ហភ្ើងផង តាមទម្ា្់រគួរ្្អ្់រហ្្ើមរ្រ្់សា្ន៍ ែថទ 

ដែល ពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់បាន្រហណតេ ញពពីមុ្ពួកកូនហៅអុពីស្សាដអលហចញ» 

(របាក្សពតទពី២ ២៨:២, ៣; ពងសាវតារក្សពតទពី២ ១៦:៣)។ 

 ពរាហោរះគលឺជាហពលថនហ្ចកតេពីវោិ្ែ៏្ំយ៉ាងពិតពបាកែ ្ពមា្់រនគរ

ដែលពពរះបានហពជើ្តំាងមួេហនរះ។ ដតក្ុងរេៈហពល្រ៉ាុោម នឆំ្ាែ៏្្ពី្រ៉ាុហណាណ រះ 

អំ្ូររទំាងែ្់រថននគរអុពីស្សាដអលពតរូវបានបាក់ដ្រកខ្្ច ត់ខ្្ច េហៅក្ុងនគរថន 

សា្ន៍ែថទ។ ចំដណកឯនគរេូោឯហណារះវញិក៏មានលទ្ផល ហ ម្ ងងឹត ែូច 

រ្ាដែរ។ ឥទ្ិពលថនអំហពើល្អពតរូវបានហគលុ្រ្ំរបាត់ហចាលយ៉ាងរ�័្ ហ�ើេ

ឥទ្ិពលថនអំហពើអាពកក់បានរ ពីកលូតោ្់ជាខំ្្ង។ ហោេ បាន ហ�ើញសាថា នភាព 

ដ្រ្រហនរះ ហោរាមពីកាបាន្រនតេព្រកា្ថ្ «មនុ្្ស ដែល ហរារពតាមពពរះបាន្ូន្យ 

បាត់ពពីដផនែពីហៅ រាម នអ្កណា ដែល ហទៀង ពតង់ហៅក្ុងពួកមនុ្្សហោកហទ ហគ 

្ុទ្ដតល្រចំាកមា្ច េឈាម ពគ្់ររ្ាព្រហែញ្រង្រ្អូន្្ួនហោេមង។» «ក្ុង 

ចំហណាមពួកហគ អ្កដែលល្អជាងហគហព្រៀ្រ បាននឹងដ្្ អ្ក្ុចរតិជាងហគហព្រៀ្រ 

បាននឹងគុម្្រោ្។ ្រ៉ាុដនតេ ថ្ងៃដែល ពពរះ អមា្ច ្់ោក់ហទា្ពួកហគ មកែល់ហ�ើេ 

គលឺថ្ងៃដែលពួកពយាការ ពី ជាអ្ក យម លបាតបានព្រកា្ទុក។ ឥ�ូវហនរះ ពួកហគ 

ពតរូវអាមា៉ា ្់មុ្ហ�ើេ» (មពីកា ៧:២, ៤, KHSV)។ ហោកហអសាេបានព្រកា្ 

ថ្ «ហ្រើ ្ ិន ជាពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះ ថនពួកពល្ររវិរ មិនបានទុកឲ្យហេើងមាន

្ំណល់្រនតេិច្រនតេួចហៅ ហោរះហេើងរាល់រ្ានឹងបានែូចជាពករុង្ូែំុម ហ�ើេ 

ែូច ពករុង កូម៉ាូរា៉ា ដែរ» (ហអសាេ ១:៩)។



ហ្តេចអ័ោ្-ទំព័រ-381-

ពុធ-៥ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៤២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ គលឺ នឹក ពពី ហ្ចកតេពី ហនរះ ថ្ កំុ ដត មាន ហ្ចកតេពី ្ ្រ្ុរ្ រ្រ្់ 

ពពរះហេ�ូវ៉ា ហោរះ ហេើង បាន ្ ូន្យ បាត់ អ្់ រលពីង ហៅ ហ�ើេ ឯ ហ្ចកតេពី 

ហមតាតេ ករណុា រ្រ្់ ពទង់ ហោរះ មិន ហចរះ ផុត ហ�ើេ។ ្ររហិទវ  ៣:២២

 ហោេសារដតពួកអ្កដែលហៅហសាម រះពតង់ជាមួេនឹងពទង់ និងហោេសារ

កតេពីស្្ឡាញ់ឥតពពំដែនចំហោរះអ្កដែលបានព្រពពឹតតេ្ុ្ ពពរះអង្បានពទំាពទនឹង

ពួកអ្កព្រឆំាង្ររះហបារ និងជំរញុឲ្យពួកហគឲ្យហបារះ្រង់ហចាលអំហពើអាពកក់រ្រ្់

ហគ ហ�ើេង្កមករកពពរះអង្វញិហៅពគ្់រ្ម័េកាល។ តាមរេៈមនុ្្សដែល 

ពពរះអង្បានចាត់តំាង ពទង់បាន្រហពងៀនែល់អ្កដែល្ំរោននឹងពកឹត្យវន័ិេ

រ្រ្់ពទង់ពពីផ្ូវថនហ្ចកតេពី្ុចរតិ «ែ្ិតពតរូវ្រហពងៀន ចបា្់រ មួេមតេងៗ ហ�ើេឃ្្ 

មួេមតេងៗ មុ្ហនរះ្រនតេិច មុ្ហោរះ្រនតេិច» (ហអសាេ ២៨:១០)។

 ក៏ហកើតមានែូហច្ារះ ហៅក្ុងរជ្ជកាលថនហ្តេចអ័ោ្ដមន។ ពពរះពទង់បាន  

អំោវោវហៅមតេងហ�ើេមតេងហទៀត ែល់រាស្តេអុពីស្សាដអលដែលបានព្រពពឹតតេ្ុ្ 

ឆ្ង ឲ្យង្កដ្ររមកមានភកតេពីភាពចំហោរះពពរះហេ�ូវ៉ាវញិ ។ ហោរាទំាង ហោរះ  បាន 

អងវារករហោេ្ុភាពទន់ភ្ន់ ហ�ើេ្ណៈដែលពួកហោកបានឈរហៅចំហោរះ

ព្រជារាស្តេ ោក្យ្មតេពីរ្រ្់ហោកបាន ្រហញ្ច ញ្ិរ ពីល្អ ថ្វា េ ែល់ ពពរះ ហោេការ

ោ្់ហតឿនឲ្យដកដព្រចិតតេនិងឲ្យមានការដកទពមង់។

 ការអំោវ ោវែ៏អសា្ច រ្យបានហលចមកតាមរេៈហោកមពីកាថ្ «ចូរឲ្យ 

អ្ករាល់រ្ាសាតេ ្់រ ហ្ចកតេពីដែលពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រនទាូលឥ�ូវថ្ ចូរហពកាក  

ហ�ើង អងវារហៅមុ្ភ្ំ្ំទំាងឡាេចុរះ ហ�ើេ្រន្លឺឲ្យភ្ំតូចទំាង្រ៉ាុោម នឮ្ំហ�ង

ឯងផង។ ម្ាលភ្ំទំាងឡាេ និងឯងរាល់រ្ា ជាឫ្ថន ដផនែពី ែ៏ឋិត ហ្រហអើេ 

ចូរសាតេ ្់រហរឿងកតេពីរ្រ្់ពពរះហេ�ូវ៉ាចុរះ ែ្ិតពពរះហេ�ូវ៉ាបានហកើតកតេពីនឹងរាស្តេពទង់ 

គលឺពទង់នឹងតវ៉ានឹងពួកអុពីស្សាដអល។

 «ឱរាស្តេអញហអើេ ហតើអញបានហ្វាើអវាពីែល់ឯង ហតើអញបានហ្វាើឲ្យឯង្ុញ

ពទាន់ហោេសារអវាពី? ចូរហ្វាើ្រោទា ល់ទា្់នឹងអញចុរះ ែ្ិតអញបានោំឯងហ�ើង



ទំព័រ-382- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហចញពពីស្្រុកហអ្ុពីពទាមក ក៏ហោរះឯងហចញពពីផទារះរ្រ្់ពួកបាវ្រហពមើ ហ�ើេបាន 

ចាត់ម៉ាូហ្ ហអើរ ៉ានុ និងមា៉ា រាមឲ្យោំមុ្ឯង។

 «ឱរាស្តេអញ ហអើេ ឥ�ូវហនរះ ចូរនឹកចំាពពីកិច្ចឧបាេដែលបាឡាក ហ្តេច  

ម៉ាូអា្់របាន្រហង្កើត ហ�ើេពពីហ្ចកតេពីដែលបាឡាម ជាកូនហ្រអ៊របាន ហឆ្ើេត្រជា  

យ៉ាងណា ហ�ើេនឹកពពីែំហណើ រដែលឯងហែើរ ចា្់រតំាងពពី្ុពីទពីម រ�ូតែល់ គពីល 

កាល ហែើម្ពីឲ្យឯងបានស្ាល់អ្់ទំាងកិច្ចការ្ុចរតិរ្រ្់ពពរះហេ�ូវ៉ាចុរះ» 

(មពីកា ៦:១-៥)។

 ពពរះដែលហេើង្រហពមើពទង់ឈលឺចា្់រជាេូរអដងវាង «ឯហ្ចកតេពីហមតាតេ ករណុា  

រ្រ្់ពទង់ ហោរះមិនហចរះផុតហ�ើេ» (្ររហិទវ ៣:២២)។ ហៅហពញ ទំាង ពរាថនការ 

សាកល្ង ពពរះវញិ្្ញ ណរ្រ្់ពទង់ កំពុងទទូចអងវារឲ្យមនុ្្សទទួលអំហណាេ

ទានថនជពីវតិ។ «ចូរពបា្់រហគថ្ ពពរះអមា្ច ្់ហេ�ូវ៉ាពទង់្្្ថ្ ែូចជាអញ 

រ្់ហៅ ហោរះពបាកែជាអញមិនរ ពីករាេចំហោរះហ្ចកតេពីស្ា្់ររ្រ្់មនុ្្សអាពកក់

ហ�ើេ គលឺចូលចិតតេឲ្យហគលរះហចាលផ្ូវរ្រ្់្្ួន ហ�ើេមាន ជពីវតិរ្់ហៅវញិ ហទហតើ 

ចូរឲ្យឯងរាល់រ្ាដ្ររមក ចូរដ្ររមកពពីផ្ូវអាពកក់រ្រ្់្្ួនចុរះ ែ្ិតឱពួកវង្ស 

អុពីស្សាដអលហអើេ ហ�តុអវាពីបានជាចង់ស្ា្់រ» (ហអហ្រាល ៣៣:១១)។ គលឺជា

ការហបាក្រហញ្ឆោ តរ្រ្់សាតំាងដែលបានែឹកោំមនុ្្សឲ្យធ្្ក់ចូលហៅក្ុងអំហពើ

បា្រ ហ�ើេទុកហគ ហចាលហៅ ទពីហោរះ ទំាង អ្់្ង្ឃឹម រាម នទពីពឹង ហ�ើេភ័េ

ខ្្ចមិនោ៊នដ្វាងរកការអត់ឱនហទា្។ ្រ៉ាុដនតេ ពពរះបានអំោវោវ «ឲ្យហគ មក 

ពឹងោក់កមំ្ាងអញវញិ ហែើម្ពីឲ្យ បាន ជាហមពតពីនឹងអញ ចូរឲ្យហគជាហមពតពីនឹង អញ 

ចុរះ» (ហអសាេ ២៧:៥)។ ហៅ ក្ុងពពរះពគិ្តេ ពពរះបានព្រទានអវាពីៗពគ្់រយ៉ាង ហ�ើេ

ក៏ពពរះអង្ព្រទានការហលើកទឹកចិតតេែល់មនុ្្សពគ្់ររ្ាដែរ។

 ហៅពរាហបារះ្រង់ជំហនឿហៅព្រហទ្េូោនិងអុពីស្សាដអល មនុ្្សជា ហពចើន  

បាន្ួរថ្ «ហតើពតរូវឲ្យ្្ុំេកអវាពី ហែើម្ពីចូលហៅចំហោរះពពរះហេ�ូវ៉ា ហ�ើេពកា្រ

ថ្វា េ្រង្ំហៅមុ្ពពរះែ៏្្្់? ហតើពតរូវឲ្យ្្ុំេកតង្វា េែុត ជាកូនហរា អាេុមួេ 

្ួ្រ ហែើម្ពីចូលហៅចំហោរះពទង់ឬ? ហតើពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់នឹង្ពវាពពរះ�ឫទ័េ 



ហ្តេចអ័ោ្-ទំព័រ-383-

ហោេហចៀមទំាងោន់ ឬហោេហព្រងទំាងមុលឺនទហន្ឬអពី? ហតើពតរូវឲ្យ្្ុំថ្វា េកូន ច្ង  

្្ុំ ឲ្យបាន្ួននឹងអំហពើរលំងដែល្្ុំព្រពពឹតតេ គលឺជាផលថន រ្ូរ កាេ្្ុំឲ្យបាន  ្ួននឹង 

បា្រថនពពលឹង្្ុំឬ? ឱមនុ្្សហអើេ ពពរះបាន្រង្ហា ញឲ្យឯងស្ាល់ហ្ចកតេពីដែល

ល្អ ហតើពពរះហេ�ូវ៉ា្ពវាពពរះ�ឫទ័េឲ្យឯងព្រពពឹតតេែូចហមតេច ហ្រើមិនដមនឲ្យព្រពពឹតតេ 

ហោេ្ុចរតិ ឲ្យស្្ឡាញ់ ហ្ចកតេពី្្រ្ុរ្ ហ�ើេឲ្យហែើរជាមួេនឹងពពរះ ថន 

្្ួន ហោេ្ុភាពរា្រទា្រ្រ៉ាុហណាណ រះ» (មពីកា ៦:៦-៨)។ 

ពពហស្បតិ៍-៦ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៤៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ហ�ើេ ហ្រើ ឯង ផតេល់ ហ្ចកតេពី ្ ្រ្ុរ្ ែល់ មនុ្្ស ហស្្ក 

ឃ្្ន ទំាង ចំដអត ចិតតេ ថន អ្ក ដែល មាន ទុក្ខ ហវទោ ហោរះ ពន្លឺ រ្រ្់ ឯង នឹង ភ្លឺ 

ហ�ើង ក្ុង ទពី ងងឹត ហ�ើេ ហ្ចកតេពី ងងឹត រ្រ្់ ឯង នឹង បាន ភ្លឺ ែូច ជា ហវោ ថ្ងៃ 

ពតង់។ ហអសាេ ៥៨:១០

 ក្ុងការជំរញុឲ្យមានការព្រតិ្រតតេិតាមពពរះ ហោរាពរាន់ដតរឭំកហ�ើងវញិ

នូវែំ្ូរោម នដែលពពរះបានព្រទានែល់រាស្តេអុពីស្សាដអល កាលពពី្រ៉ាុោម ន ្ តវត្សរ ៍

មុន្រ៉ាុហណាណ រះ។ ្ណៈដែលពួកហគហ�ៀ្រដតនឹងឆ្ងចូលហៅកាន់ទឹកែពីដែលពពរះ

បាន្នយាហៅហ�ើេ ពពរះ្រនទាូលរ្រ្់ពពរះបានហលចមកឯពួក្រណាតេ ជនតាម

រេៈហោកម៉ាូហ្យ៉ាងែូហច្រះថ្ «ឥ�ូវហនរះ ឱអុពីស្សាដអលហអើេ ហ្ចកតេពីដែល 

ពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនឯង ពទង់ទារចង់បានពពីឯង ហោរះគលឺឲ្យឯងបានហកាតខ្្ច

ែល់ពពរះហេ�ូវ៉ា ជាពពរះថនឯង និងហែើរតាមពគ្់រទំាងផ្ូវរ្រ្់ពទង់ ហ�ើេឲ្យ

ស្្ឡាញ់ពទង់ពពមទំាងហរារពព្រតិ្រតតេិែល់ពពរះហេ�ូវ៉ា ជា ពពរះ ថនឯង ឲ្យអ្់ 

ពពីចិតតេ អ្់ពពីពពលឹងឯងផង ហ�ើេឲ្យបានកាន់តាមហ្ចកតេពី្រញ្ញតតេិផងពពរះហេ�ូវ៉ា 

និងចបា្់រទំាង្រ៉ាុោម នរ្រ្់ពទង់ ដែលអញ ្រង្្្់រ ឯងហៅថ្ងៃហនរះ ្ពមា្់រជា ហ្ចកតេពី 

ល្អែល់ឯង» (ហចាទិេកថ្ ១០:១២, ១៣)។ ពពី្ម័េមួេហៅ្ម័េមួេ 

អ្ក្រហពមើថនពពរះហេ�ូវ៉ាបានរឭំកែំ្ូរោម នហនរះែល់អ្កដែលកំពុងឋិតហៅក្ុង

ហពរារះថ្្ក់ថនការធ្្ក់ចូលហៅក្ុងទពមង់និេម (ការព្រកាន់ហរាលការ ពជរុល) 



ទំព័រ-384- ពួកហោរា និងហ្តេច

និងការ្ំរហភ្ចហចាលនូវការ្រង្ហា ញហ្ចកតេពីហមតាតេ ករណុា។ ហៅក្ុងពពរះរាជកិច្ច 

រ្រ្់   ពទង់ហៅហលើដផនែពី ហៅហពលដែលពពរះពគិ្តេបានជួ្រហោេផ្ទា ល់ជាមួេ

នឹងអ្កចបា្់រម្ាក់ ដែលបាន្ួរ ពពរះ អង្ថ្ «ហោកពគរូ ក្ុង្រណាតេ ពកឹត្យវន័ិេ 

ហតើ ្រញ្ញតតេិណាដែល យ៉ាង្ំខ្ន់ ្ំរផុត? ហោរះពពរះហេ្ូ៊វហឆ្ើេថ្ «ពតរូវឲ្យស្្ឡាញ់  

ពពរះអមា្ច ្់ ជាពពរះ ថន ឯង ឲ្យអ្់អំពពីចិតតេ អ្់អំពពីពពលឹង ហ�ើេអ្់អំពពី គំនិត 

ឯង»  ហនរះជា្រញ្ញតតេិ យ៉ាង ្ ំខ្ន់ទពីមួេ ហ�ើេ្រញ្ញតតេិទពីពពីរក៏ដ្រ្រែូចរ្ា គលឺថ្ 

«ពតរូវឲ្យស្្ឡាញ់អ្កជិតខ្ងែូច្្ួនឯង» ្រណាតេ ពកឹត្យវន័ិេ និងអ្់ទំាង 

ទំោេហោរា ទំាង ្រ៉ាុោម ន ក៏្ហពមចហៅ្រទ្រញ្ញតតេិទំាងពពីរព្រការហនរះឯង»  

(មា៉ា ថ្េ ២២:៣៦-៤០)។ 

 ហេើងទំាងអ្់រ្ាគួរដតទទួលោក្យទំាងអ្់ហនរះ ដែលបានហចញ ពពី មាត់ 

រ្រ្់ពួកហោរា និងហចញពពីពពរះឱ្្ឋរ្រ្់ពពរះពគិ្តេហោេផ្ទា ល់ ថ្ជាពពរះ្ូរ 

ហ្ៀងរ្រ្់ពពរះ្ពមា្់រមនុ្្សពគ្់ររ្ា។ ហេើងមិនគួរឲ្យឱកា្កន្ងផុតហៅ 

ហោេមិនបាន្ដមតេងហ្ចកតេពីហមតាតេ ករណុា និងការដែលបានគិតទុកជាមុនហោេ

ព្រេ័ត្ព្រដេង ពពមទំាងការគួរ្មដ្រ្រពគិ្តេ្ររ ិ្ ័ទ ែល់អ្ក ដែលមាន្រនទាុក 

្ងៃន់ និងអ្កដែលពតរូវហគ្ង្កត់្ង្កិនហ�ើេ។ ព្រ្ិនហ្រើហេើងមិនអាចហ្វាើអវាពីបាន

ហលើ្ពពីហនរះហទ ហេើងអាចនិយេោក្យហលើកទឹកចិតតេនិងោក្យថនហ្ចកតេពី្ង្ឃឹម 

ពបា្់រែល់អ្កដែលមិនទាន់ស្ាល់ពពរះ និងមនុ្្សដែលអ្កអាចចូលហៅបាន

យ៉ាងង្េ្ំរផុត តាមផ្ូវថនការ អាណិត អា្ូរនិងហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់។

 ភាពចពមរុងចហពមើននិង្ំ្ូររ�ូរហ�ៀរគលឺជាហ្ចកតេពី្នយារ្រ្់ពពរះ្ំរា្់រ

ពួកអ្កដែលដ្វាងរកឱកា្ហែើម្ពីនឹងោំហ្ចកតេពីអំណរ និងពពរះពរែល់ជពីវតិ រ្រ្់ 

មនុ្្សែថទ។ «ហ�ើេហ្រើឯង ផតេល់ហ្ចកតេពី ្ ្រ្ុរ្ ែល់មនុ្្សហស្្កឃ្្ន ទំាង

ចដម្អតចិតតេថនអ្កដែលមានទុក្ខហវទោ ហោរះពន្លឺរ្រ្់ឯងនឹងភ្លឺហ�ើងក្ុងទពីងងឹត 

ហ�ើេហ្ចកតេពី ងងឹតរ្រ្់ ឯងនឹង បានភ្លឺ ែូចជាហវោថ្ងៃពតង់ ពពរះហេ�ូវ៉ាពទង់

នឹងោំផ្ូវឯងជានិច្ច ហ�ើេនឹងចដម្អតពពលឹងឯងហៅក្ុងទពី�ួតដ�ង ពទង់នឹង 

ហ្វាើ ឲ្យឆ្អឹងឯងបានមំាមួន ឯងនឹងបានែូចជា្ួនចបារដែលហគហស្សាចទឹក ហ�ើេ



ហ្តេចអ័ោ្-ទំព័រ-385-

ែូចជាកបាលទឹកដែលមិនខ្ន�ូរហ�ើេ» (ហអសាេ ៥៨:១០, ១១)។

 កិច្ចការថនការថ្វា េ្រង្ំែល់រ្ូរពពរះរ្រ្់ហ្តេចអ័ោ្ ហៅចំហោរះមុ្

ការអំោវោវែ៏ហសាម រះអ្់ពពីចិតតេរ្រ្់ពួកហោរា អាចទទួលបាន លទ្ផល ដត មួេ 

គត់។ «ហ�តុហោរះបានជាហ្ចកតេពីហពកា្រ្រ្់ពពរះហេ�ូវ៉ាមកពគ្រ ហលើ  ពួក េូោ 

និងពួកពករុងហេរសូា�ិម ហ�ើេពទង់ព្រគល់ហគឲ្យពតរូវមានចោចល ឲ្យ ពតរូវ 

ហ្ចកតេពីអសា្ច រ្យ និងហ្ចកតេពីចំអក�ក�លឺេរ្រ្់ហគ …» (របាក្សពតទពី២ ២៩:៨)។ 

នគរទំាងមូលពតរូវបានរងនូវការឱន្េយ៉ាងឆា្់ររ�័្ ហ�ើេវ្ោថននគរ

ហោរះពតរូវបានអនតេរាេហោេសារកងទ័ពឈ្ានោន។ «ហៅពរាហោរះ ហរ្ុពីន 

ជា ហ្តេច្ុពីរ ពី និងហពកា ជាកូនហរមា៉ា ោ ហ្តេច អុពីស្សាដអល បានហ�ើងមកចបាងំ 

នឹង អ័ោ្ ក៏ហឡាមព័ទ្ ពករុង ហេរសូា�ិម ដតពំុអាចនឹងឈ្រះពទង់បានហទ» 

(ពងសាវតារក្សពតទពី២ ១៦:៥)។

សុពក-៧ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៤៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ គលឺ ជា អំហពើ ទុច្ចរតិ រ្រ្់ ឯង រាល់ រ្ា ដែល បាន ្ ណ្ឌ  ជា 

កណាតេ ល ឯង ហ�ើេ នឹង ពពរះ ថន ឯង ហទ ហតើ ហ�ើេ អំហពើ បា្រ រ្រ្់ ឯង រាល់ រ្ា 

បាន បំាង ពពរះភ្កតេ ពទង់ មិន ឲ្យ ឯង ហ�ើញ ែល់ ហម៉ា្រះ បាន ជា ពទង់ មិន ពពម សាតេ ្់រ 

ហទ។ ហអសាេ ៥៩:២

 ព្រ្ិនហ្រើហ្តេចអ័ោ្ និងពួកោ�មលឺនក្ុងនគររ្រ្់ពទង់បានហ្វាើជា

អ្ក្រហពមើែ៏ហសាម រះពតង់ចំហោរះពពរះែ៏្្្់្ំរផុត ហោរះពួកហគនឹងមិនពតរូវភ័េខ្្ច

ចំហោរះ្ម្័ន្មិតតេែ៏ខំ្្ងពូដក ដែលបាន្រហង្កើតហ�ើងទា្់នឹងពួកហគហោរះហ�ើេ។ 

្រ៉ាុដនតេ ការ្រនតេ្ំរោនហៅនឹងពកឹត្យវន័ិេរ្រ្់ ពពរះហោរះបាន ែកេក កមំ្ាងហចញ 

ពពីពួកហគ។ ហោេបានទទួលការវេព្រោរពពី្ំណាក់ការជំនំុជពមរះយ៉ាង

្ងៃន់្ងៃរែ៏គួរឲ្យភ័េខ្្ចរកដ្្ងមិនបានរ្រ្់ពពរះ ដែលមាន ហ្ចកតេពីហពកា្ហនរះ 

ពពរះ�ឫទ័េរ្រ្់ហ្តេចញ័រ «ចំព្រ្់រ ពពមទំាងចិតតេរ្រ្់ពួករាស្តេពទង់ផង ហព្រៀ្រ

ែូចជាហែើមហឈើហៅថពពដែលពតរូវ្្យល់្រក់» (ហអសាេ ៧:២)។ ហៅក្ុងវ្ិរតតេិ ហនរះ 
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ពពរះ្រនទាូលរ្រ្់ពពរះបានមកឯហោកហអសាេ ្រង្្្់រឲ្យហោកហៅជួ្រនឹងហ្តេច

ដែលកំពុងភ័េញ័រហនរះ ហ�ើេ និយេថ្ «ចូររវងំ្្ួន ហ�ើេ្ពងរួមចិតតេ កំុ ឲ្យ 

ភ័េឲ្យហសារះ … ពពីហពោរះ សា្ន៍្ុពីរ ពី និងពួកហអពបាអិម ពពមទំាងកូនហរមា៉ា ោ 

បានគិត្ហពមចនឹងហ្វាើអាពកក់ែល់ឯង ហោេោក្យថ្ ចូរហេើងហ�ើងហៅ ចបាងំ 

នឹងស្្រុកេូោ ហេើង នឹងហ្វាើឲ្យហគមានហ្ចកតេពីហវទោ ពពមទំាងទម្ាេឲ្យមាន 

ផ្ូវចូលបាន រចួហេើងនឹងតំាងហ្តេចមួេហ�ើង ហៅក្ុងស្្រុកហគ … ឯពពរះអមា្ច ្់  

ហេ�ូវ៉ា ពទង់មានពពរះ្រនទាូលថ្ ការហោរះមិនបានហទ ហគនឹងហ្វាើមិនហកើត ហ�ើេ»។ 

ហោរាព្រកា្ថ្នគរអុពីស្សាដអលនិង្ុពីរ ពីនឹងពតរូវែល់ទពី្រញ្ច ្់រ ហៅហពល ែ៏្្ពី 

ខ្ងមុ្ហនរះ ហោកបាន្រនតេថ្ «ឯកបាលរ្រ្់ពួកហអពបាអិម គលឺពករុងសាមា៉ា រ ពី 

ហ�ើេកបាលរ្រ្់ពករុងសាមា៉ា រ ពី គលឺជាកូនហរមា៉ា ោហនរះហ�ើេ ហ្រើ្ិនជាឯង មិន 

ពពមហជឿហទ ហោរះពបាកែជាឯងមិនបានតំាងហៅជា្់រហ�ើេ» ្ ៤-៧, ៩)។ង់។ 

 ព្រ្ិនហ្រើហ្តេចអ័ោ្បានទទួលសារហនរះថ្ ជាពពរះរាជសារមកពពី 
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ឋាន្ួគ៌ ហោរះនគរេូោនឹងមានហ្ចកតេពី្ុ្សានតេជាមិនខ្ន។ ្រ៉ាុដនតេ ហោេ  

ការហពជើ្ហរ ើ្ ទពីពឹងហៅហលើថែថនសាច់ឈាម ពពរះអង្បានដ្វាងរកជំនួេពពី

នគរថនសា្ន៍ែថទហៅវញិ។ ពពរះអង្បានហផ្ើសារហៅថ្វា េទពីកាឡាត ពពី ហលហ្៊ើរ 

ជាហ្តេចថននគរអា្ហ្៊ើរ ទំាងកតេពីអ្់្ង្ឃឹម ដែលមាន ហ្ចកតេពី ថ្ «ទូល្រង្ំ 

ហនរះជាអ្ក្រហពមើ ហ�ើេជា្ុរពតរ្រ្់ពទង់ ហ�តុហនរះ្ូមពទង់ ហ�ើងមកជួេ 

ទូល្រង្ំ ឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រថែថនហ្តេច្ុពីរ ពី និងហ្តេចអុពីស្សាដអល ដែលហគបាន

ហលើករ្ាមកទា្់នឹងទូល្រង្ំផង» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ១៦:៧)។ មានរ្រ្់

រ្ររជាហពចើនអមជាមួេនឹងពពរះរាជសារហនរះ ដែលបានេកហចញពពីឃំ្្ងរ្រ្់ ហ្តេច 

និងពពីឃំ្្ងថនពពរះវោិរផងដែរ។

 ្ំណូមពររ្រ្់ហ្តេចហនរះពតរូវបានហឆ្ើេត្រ ហ�ើេហ្តេចអ័ោ្បាន

ទទួលភាព្ូរហ្្ើេ្រហណាតេ រះអា្ន្ ្រ៉ាុដនតេ ហនរះជាការខ្ត្រង់យ៉ាង្ងៃន់្ងៃររ្រ្់

នគរេូោ! ការផតេល់្ួេសារអាករហនរះបានហ្វាើឲ្យការហោភលន់ រ្រ្់នគរ 

អា្ហ្៊ើរបានហងើ្រហ�ើេ ហ�ើេមិនេូរ្រ៉ាុោម ន នគរដែលោក់ពុតហនរះក៏បាន

គំរាមកំដ�ងែល់ការរ ពីកចហពមើន និង្ំរផ្្ញែល់នគរេូោ ឥ�ូវហនរះ ហ្តេច 

អ័ោ្និងព្រជារាស្តេរ្រ្់ពទង់ពតរូវបានយេពីហោេការភ័េខ្្ចធ្្ក់ចូល 

ហៅក្ុងកណាតេ ្់រថែថននគរអា្ហ្៊ើរែ៏ហឃ្រហៅហនរះទំាងស្្រុង។ 

 «ពពរះ  ហេ�ូវ៉ាពទង់បានោំឲ្យពួកេូោបានទា្រ» ហោេសារដតការ្រនតេ

្ំរោនហៅនឹងពកឹត្យវន័ិេ។ ហៅក្ុងឱកា្ថនការោក់ទណ្ឌ កមមហនរះ ហ្តេចអ័ោ្  

មិន បាន  ដកដព្រចិតតេហទ ្រ៉ាុដនតេ ដ្ររជាព្រពពឹតតេហលមើ្ហៅវញិ «ពទង់បានព្រពពឹតតេរលំង

នឹងពពរះហេ�ូវ៉ាដ្មហទៀត គលឺពទង់បានថ្វា េេញ្ញ្ូរជា ែល់អ្់ទំាងពពរះ ថន 

ពួកពករុងោមា៉ា ្ … ហោេហពោរះពពរះថនពួកហ្តេច្ុពីរ ពីបានជួេហគ» ពទង់បាន 

មាន ្រនទាូលថ្ «ហោរះហេើងនឹងថ្វា េេញ្ញ្ូរជាែល់ពពរះទំាងហោរះដែរ ហែើម្ពីឲ្យ  

បានជួេខ្ងហេើង» (របាក្សពតទពី២ ២៨:១៩, ២២, ២៣)។

 ្ណៈដែលរជ្ជកាលថនហ្តេចដែលហបារះ្រង់ជំហនឿហនរះឈានែល់ជិត

ទពី្រញ្ច ្់រ ពទង់បានហ្វាើឲ្យទាវា រថនពពរះវោិរពតរូវបាន្ិរទ។ ពិ ព្ីថ្វា េតង្វា េេញ្ញ
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្ូរជាពតរូវបានរខំ្ន។ ហៅពពីមុ្អា្ោ ហជើងចហង្កៀងដលងមានហភ្ើងហឆរះ្រនតេហៅ 

ហទៀតហ�ើេ។ តង្វា េហោរះបា្រ្ពមា្់របា្រជនក៏ដលងមាន។ ហពលថ្វា េ 

តង្វា េ ហៅហពលពពឹកនិងហពលោងៃ ច ក៏ដលងមានដផ្សងថនកំញាននិងហពគឿង

ពកអូ្រ�ុេហ�ើងហៅហលើតហៅហទៀតដែរ។ ការហបារះ្រង់ហចាលទពីោនថន ពពរះវោិរ 

រ្រ្់ពពរះ និងការ្ិរទទាវា រពពរះវោិរចាក់ហសា ហ្វាើឲ្យព្រជារាស្តេថនទពីពករុងថនសា្ន៍

ែថទហរៀ្រចំអា្ោថ្វា េ្រង្ំពពរះថនសា្ន៍ែថទយ៉ាងគហគ្ើន ហៅតាមពជរុងផ្ូវ 

ោ្ហពញទំាងទពីពករុងហេរសូា�ិម។ ជំហនឿហលើពពរះថនសា្ន៍ែថទោក់ែូច

ជាមានជ័េជម្រះ អំណាចថនភាពងងឹតោក់ែូចជាកំពុងមានហព្រៀ្រ។

 ្រ៉ាុដនតេ ក៏ហៅមានអ្កមានភកតេពីភាពជាមួេនឹងពពរះហេ�ូវ៉ា ដែលឈរយ៉ាង 

រងឹមំា ហៅក្ុងព្រហទ្េូោ ដែលមិនពពមឲ្យហគែឹកោំហៅថ្វា េ្រង្ំរ្ូរពពរះដែរ។ 

គលឺពួកអ្កទំាអ្់ហនរះហ�ើេ ដែលហោកហអសាេ ហោកមពីកា និងគ្ពីរ្ារ្រ្់

ពួកហោកបាន្ម្ឹងហមើលហោេកតេពី្ង្ឃឹម ្ណៈដែលពួកហោកហ្វាើការ្ទាង់

មតិពពីការវោិ្ដែលបានហកើតហ�ើង ហៅចុងរជ្ជកាលរ្រ្់ហ្តេចអ័ោ្។ ហរាង 

ឧហបា្្រ្រ្់ពួកហគពតរូវបាន្ិរទទាវា រ ្រ៉ាុដនតេ ពួកអ្កហសាម រះពតង់បានែឹង ចបា្់ 

ថ្ «ែ្ិតពពរះពទង់គង់ហៅខ្ងហេើងហ�ើេ»។ «ពតរូវឲ្យរា្់រពពរះហេ�ូវ៉ាថនពួក

ពល្ររវិរទុកជា្ររ ិ្ ុទ្ ពពមទំាងេកពទង់ ជាទពីភ័េខ្្ច ហ�ើេតក់្្ុត វញិ 

ហោរះពទង់នឹងបាន្ពមា្់រជាទពី្ររ ិ្ ុទ្ ដតជា្មជំព្់រ ហ�ើេជា្មោដែល្រង្្អ ក់

្រង្អន់ចិតតេែល់ពួកអុពីស្សាដអលទំាងពពីរវង្ស ហ�ើេជាអោទា ក់ និងជាជង់ ែល់ពួក

អ្កហៅពករុងហេរសូា�ិមទំាងអ្់» (ហអសាេ ៨:១០, ១៣, ១៤)៕  
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២៨

ស្តេចសេស្គា

សៅរ៍-៨ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សេសរមា ជំពូក៤៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  សពររះ សពគឿង ្ ស្ត្តេ វធុ ពិជ័េ ្ ង្គ្រា ម រ្រ្់ សេើង ខ្ុំ 

មិន មមន ជា រ្រ្់ ខាង ត្ច់ ឈាម សទ គឺ ជា ឥទ្ិឫទ្ិ មែល មក ពពី ពពរះ ្ំរា្់រ នឹង 

រលំំ ទពី មំាមួន វញិ។ កូរនិ្ូ្ទពី២ ១០:៤៦

 ការពគ្់រពគងែ៏កំសពពើលរ្រ្់ស្តេចអ័ហា្ផ្ុេគានា ស្ឡរះពពីការមកទពមង់

មែលបានសកើតសឡើងសៅកនាុងរាជ្យែ៏្ំ្ូរររងុសរឿងថន្ុរពរារ្រ្់ពពរះអងរា។ សពកាេ 

ពពីបានសឡើងពគងរាជ្យ ស្តេចសេស្គាបានរំាងពពរះទ័េថា នឹងខំព្ឹរងមព្រងអ្់

ពពីអំណាចរ្រ្់ពទង់សែើម្ពីជួេ្សង្គ្រា រះនគរេូដាសចញពពីវា្នាអាពកក់ មែល

កំពុងពគ្រែណតេ ្់រសលើនគរភាគខាងសជើង។ ត្ររ្រ្់ពួកសហារាក៏ផតេល់ការ សលើក  

ទឹកចិតតេបានខ្រះមែរ។ មានមតការមកទពមង់ែ៏មុតមំាសនារះសទ សទើ្រអាចពគ្វា ងការ 

ជំនំុជពមរះែ៏គួរឲ្យភ័េខ្ាចសនរះបាន។

 សៅកនាុងវ្ិរតតេិសនរះ ស្តេចសេស្គាបាន្រគ្ហា ញថាពទង់គឺជា្ុររ្មែល

សចរះសព្រើឱកា្។ សពលមែលពទង់សឡើងពគងរាជ្រល្័ង្កភ្ាម ពពរះអងរាបានចា្់រ

សផតេើមមផនការនិងការអនុវតតេភ្ាមៗ។ ពពរះអងរាបាន្រមងវារចំណា្់រអារម្មណ៍រ្រ្់

ពទង់ជាែំ្ូរង សៅសលើការត្តេ រការថាវា េតគ្វា េសៅកនាុងពពរះវហិារមែលពតរូវសគសបារះ

្រង់សចាលអ្់សពលែ៏េូរសនារះសឡើងវញិ។  សេើេសៅកនាុងកិច្ចការសនរះ ពពរះអងរា

បានស្នាើ្ូមសដាេសត្្ម រះនូវកិច្ច្េការពពី្ំណាក់ពករុមពួក្ង្ឃនិងពួកសលវ ពី 

មែលសៅមត សត្្ម រះពតង់ចំសររះភារកិច្ចែ៏្ររ ិ្ ុទ្មែលពពរះពទង់ព្រគល់ែល់់ពួក

សគ។ សដាេមានទំនុកចិតតេសលើការគំាពទពពីពួកសគ ពពរះអងរាបានមាន្រន្ូលជាមួេ



ទំព័រ-390- ពួកសហារា និងស្តេច

នឹងពួកសគសដាេស្រ ពី ទាក់ទងនឹងការ្ំសរចពពរះទ័េ រ្រ្់ពទង់ សែើម្ពី្រសង្កើត

ការមកទពមង់ជា្រន្ាន់ និងយ៉ាងទូលំទូលាេ។ ពពរះអងរាបាន ត្រភាពថា «ែ្ិត

្ិររាទំាងឡាេរ្រ្់សេើងរាល់គានា បានរលំង សដាេព្រពពឹតតេ អំសពើែ៏លាមក អាពកក់ 

សៅពពរះសនពត ពពរះសេេូវា៉ា ជាពពរះថនសេើង ពពមទំាងសបារះ ្រង់សចាលពទង់ សេើេ

គ្កមុខសចញពពីទពីលំសៅថនពពរះសេេូវា៉ា ម្ររខនាងសៅ ឲ្យ វញិ»។ «ឥឡូវសនរះ សេើង

មានចិតតេចង់រំាង្ញ្ញា នឹងពពរះសេេូវា៉ា ជាពពរះថន ត្្ន៍អុពីសត្មអល សែើម្ពី

ឲ្យស្ចកតេពីសពកាធែ៏្េ័្រ្រ្់ពទង់បានម្ររសចញពពីសេើងរាល់គានា សៅ» (របា 

ក្សពតទពី២ ២៩:៦, ១០)។

 ពពរះរាជាបានរឭំកពពីត្ថា នភាពមែលពួកសគកំពុងជួ្រព្រទរះ សដាេបាន 

មាន្រន្ូលជារក្យសពចន៍ខ្ពីៗ និងចំៗមតមតេង៖  គឺថាការ្ិរទទាវា រ ពពរះវហិារ ការ

ផ្អា កការថាវា េតគ្វា េសៅទពីធ្្ពពរះវហិារ ការថាវា េ្រងរាំរ្ូរពពរះ សៅរ្ សពញ រាម 

ផ្ូវកនាុងទពីពករុង និងសៅទូទំាងនគរ ការសបារះ្រង់ជំសនឿ រ្រ្់មនុ្្សភាគសពចើន មែល 

គួរណា្់មតសៅសត្្ម រះពតង់ជាមួេនឹងពពរះជាមា្ច ្់ មែលមានសមែឹកនំាសៅ

កនាុងនគរេូដាបានសធវាើគំរពូតឹមពតរូវែល់ពួកសគសេើេ  ការធ្្ក់ចុរះថននគរ និង

ការបាត់្រង់កិតតេិេ្សៅកនាុងចំសណាមព្រសទ្មែលសៅជំុវញិ ជាសែើម។ នគរ

ភាគខាងសជើងបានបាក់ម្រកជាមផនាកតូចៗយ៉ាងរេ័្។  មនុ្្សជាសពចើនពតរូវ

បានសគ្ម្ា្់រសដាេដាវ។ សេើេមនុ្្សមួេចំនួនធំសទៀតពតរូវបានចា្់រជាស្្ើេ។ 

មិន េូរ្រ៉ាុនា្ម ន ព្រសទ្អុពីសត្មអលបានធ្្ក់សៅកនាុងកណាតេ ្់រ   ថែថននគរ អា្ស្៊ើរ 

ទំាងស្រុង រចួចុងសពកាេក៏ពតរូវវនិា្។ សេើេវា្នាែូសចនារះនឹងពតរូវធ្្ក់មកសលើ 

នគរេូដាផងមែរ សលើកមលងមតពពរះសធវាើការអត្្ច រ្យរាមរេៈអនាកតំណាងរ្រ្់

ពទង់្រ៉ាុសណាណ រះ។ 

អាទិត្យ-៩ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សេសរមា ជំពូក៤៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ែ្ិត ពពរះអមា្ច ្់ ពទង់ មិន សបារះ្រង់ សចាល សៅ ជា ែរា្រ សទ ។ 

្ររសិទវ ៣:៣១
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ម ព្ទ្ស្តេចសេស្គាបានអំរវនាវឲ្យពួក្ង្ឃរ្ួររមួជាមួេនឹងពពរះអងរាសៅ     កនាុង

ការនំាមកនូវការមកទពមង់ែ៏្ំខាន់ «ែូសចនារះ ឱកូនទំាងឡាេសអើេ កំុឲ្យ 

សធវា្ ព្រមេ្សឡើេ ែ្ិតពពរះសេេូវា៉ាបានសរ ើ្ អនាករាល់គានា  ឲ្យ្រ សធវាើ ការគ្រ 

សៅចំសររះពទង់ សេើេឲ្យបានទទួលភានា ក់គ្រ ជាអនាកែុតកំញាន រ្រ្់ ពទង់»។ 

«ឱពួកសលវ ពីសអើេ ចូរត្តេ ្់ររាមសេើងចុរះ ឥឡូវសនរះ ចូរអនាករាល់គានា មញកខ្ួនសចញ

ជា្ររ ិ្ ុទ្ ពពមទំាងនំាេករ្រ្់សត្្ម កសពគាកសចញពពីទពី្ររ ិ្ ុទ្ សេើេមញក 

ពពរះវហិារថនពពរះសេេូវា៉ា ជាពពរះថនពួកអេ្យសកា អនាករាល់គានា  សចញ ជា្ររ ិ្ ុទ្ 

មែរ» (ខ ១១ និង ៥)។

 សពលសនារះគឺជាសវលាមែលពតរូវអនុវតតេមផនការជា្រន្ាន់។ ពួក ្ ង្ឃ  ក៏ 

បានចា្់រសផតេើមភ្ាម។ សដាេមានកិច្ច្េការពពី្ំណាក់ពួក្ង្ឃមួេចំនួន

សទៀត មែលមិនបានមានវតតេមានសៅកនាុងអងរាព្រជំុសនារះផង ពួកសលាកបានចា្់រ

សផតេើម្មាអា តនិងមញកពពរះវហិារឲ្យបាន្ររ ិ្ ុទ្យ៉ាងសពញចិតតេ។ សដាេត្រមត

ការ្រង្ូចនិងការសបារះ្រង់សនារះមានរេៈសពលសពចើនឆ្នា ំសពក ែូសចនារះការ្មាអា តសឡើង 

វញិសនរះមានការពិបាកជាខំ្ាង ្រ៉ាុមនតេ ពួក្ង្ឃនិងពួកសលវ ពីបានខំព្ឹរងមព្រងឥតមាន 

តអាូញមតអារសឡើេ សេើេសៅកនាុងរេៈសពលសពលែ៏ខ្ពី្ំរផុត ពួកសលាកអាចរាេការណ៍

ថាវា េស្តេចអំពពីការ្សពមចកិច្ចការរ្រ្់ពួកសលាក។ ទាវា រពពរះវហិារ ពតរូវ បាន ជួ្ជុល 

និងស្រើកចំេសឡើងវញិ  ព្រដា្់រព្រដាទំាងឡាេពតរូវបានព្រមូលមកវញិ សេើេ

ទុកដាក់សៅរាមកមន្ងយ៉ាងពតឹមពតរូវ សេើេពគ្់រទំាងអ្់បានសរៀ្រចំរចួជាសស្ច

្ពមា្់រការចា្់រសផតេើមពិធពីសផ្សងៗសៅកនាុងសរាងឧសបា្្ជា្្មពី សឡើងវញិ។

 សៅកនាុងការពបារព្ពិធពីជាសលើកែំ្ូរង ពួកសមែឹកនំាថនទពីពករុងទំាងអ្់បាន

រ្ួររមួជាមួេនឹងស្តេចសេស្គា ពពមទំាងពួក្ង្ឃនិងពួកសលវ ពី កនាុងការម្វាង

រកការអត់ឱនសទា្ែល់អំសពើបា្រថននគររ្រ្់ខ្ួន។ ពួកសលាកបានេកតគ្វា េ

េញញា្ូរជាមកដាក់សៅសលើអា្នា «សែើម្ពីឲ្យធួននឹងបា្រថនពួកអុពីសត្មអល

ទំាងអ្់»។ «កាលបានថាវា េតគ្វា េែុតរចួជាសស្ច សនារះស្តេចនឹងពួកអនាក

មែលសៅជាមួេទំាង្រ៉ាុនា្ម ន ក៏ឱនខ្ួនពកា្រចុរះថាវា េ្រងរាំ»។ ទពីធ្្ថនពពរះវហិារ
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ក៏មានឮ្ំសឡងថនការអធិត្ឋា ននិង្រស ើ្រតសម្កើងជា្្មពីសឡើងវញិ។ ពួកសគក៏

បានសពចៀងចសពមៀងរ្រ្់ស្តេចដាវ ពីឌ និងចសពមៀងរ្រ្់ សអត្ភ សដាេ អំណរ 

ខណៈមែលពួកអនាកថាវា េ្រងរាំបានែឹងថា ពួកសគពតរូវបានរសំដារះសចញពពីចំណង

ថនអំសពើបា្រនិងការសបារះ្រង់ជំសនឿ។ « សេើេសេស្គា និង ពួកជនទំាងឡាេ 

ក៏មានស្ចកតេពីរ ពីករាេ្្របាេ សដាេសពររះពពរះបាន្រណាតេ លឲ្យសគមានចិតតេពពម

សពពៀងគានា សធវាើសឡើង ែ្ិតការសនារះសត្្់រមតសធវាើភ្ាម» (ខ ២៤, ២៩, ៣៦)។

 ពពរះពិតជាបានសរៀ្រចំចិតតេរ្រ្់ពួកសមែឹកនំានគរេូដា ឲ្យែឹកនំាចលនា

មកទពមង់ែ៏្ំខាន់មួេ សែើម្ពីទ្់រត្្ក ត់រលកថនការសបារះ្រង់ជំសនឿកំុឲ្យមានត

សៅសទៀត។ រាមរេៈសហារារ្រ្់ពទង់ ពពរះបាន្រញូ្នត្រអងវារករែល់រាស្្តេ 

រ្រ្់ពទង់មួេសេើេមួេសទៀត ជាត្រមែលអំ្ូររទំាង ែ្់រថននគរអុពីសត្មអល

បានព្រមា្សមើលគ្េ មែលឥឡូវសនរះពួកសគពតរូវបានព្រគល់សៅកនាុងថែរ្រ្់

ពួក្ពតរូវសៅសេើេ។ ្រ៉ាុមនតេ សៅឯនគរេូដាឯសណរះវញិ សៅមាន្ំណល់  

មនុ្្សលអាមួេចំនួន សេើេសហារាក៏បាន្រនតេអំរវែល់ពួកទំាងអ្់សនារះ។ 

ច័ន្ទ-១០ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សេសរមា ជំពូក៤៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ មត សទារះ ស្រើ ពទង់ សធវាើ ទុក្ ក៏ សដាេ គង់ មត ពទង់ នឹង អាណិត 

សមរាតេ  សដាេ ស្ចកតេពី ្ ្រ្ុរ្ ែ៏ ្ររ្ូិររ រ្រ្់ ពទង់ មែរ។ ្ររសិទវ ៣:៣២

 ្ូមត្តេ ្់រការជំរញុរ្រ្់សលាកសអត្េ «ឱពួកកូនសៅអុពីសត្មអល សអើេ 

ចូរពតឡ្់រមកឯពពរះអងរា មែលអនាករាល់គានា បាន្ររះសបារនឹងពទង់ជាខំ្ាងសៅសេើេ» 

(សអត្េ ៣១:៦)។ ្ូមត្តេ ្់រស្ចកតេពីព្រកា្សដាេទំនុកចិតតេរ្រ្់សលាក មពីកា 

ថា «ឯចំមណកខ្ួនខ្ុំ ខ្ុំនឹងទុកចិតតេែល់ពពរះសេេូវា៉ា ខ្ុំនឹងរង់ ចំា ពពរះែ៏ជួេ្សង្គ្រា រះ 

ខ្ុំ ពពរះថនខ្ុំពទង់នឹងត្តេ ្់រខ្ុំ ឱខា្ម ំង្ពតរូវសអើេ កំុឲ្យ្្របាេចិតតេពពីែំសណើ រខ្ុំ

សឡើេ កាលណាខ្ុំែួល សនារះខ្ុំនឹងសពកាកសឡើងវញិ កាលណាខ្ុំអងរាុេកនាុងទពី 

ងងឹត សនារះពពរះសេេូវា៉ានឹងជាពន្ឺែល់ខ្ុំ» (មពីកា ៧:៧-៩)។

 ត្រទំាងអ្់សនរះនិងត្រែថទសផ្សងៗសទៀត មែលស្សែៀងគានា សនរះ្រគ្ហា ញ
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ពពី្ំរណងពពរះេឫទ័េរ្រ្់ពពរះ កនាុងការអត់ឱនសទា្និងការទទួលអនាកមែលម្ររ

មករកពទង់សដាេចិតតេសត្្ម រះ្្ម័ពគ បាននំាស្ចកតេពី ្ ង្ឃឹមែល់មនុ្្សមែលទន់

សខសោេជាសពចើន សៅកនាុងឆ្នា ំែ៏ស ្្ម ងងឹត ជាសពលមែល ទាវា រ ពពរះវហិារ សៅមត្ិរទ 

ជិត្ឹង សេើេឥឡូវសនរះ ខណៈមែលពួកអនាកែឹកនំាបានចា្់រសផតេើម្រសង្កើតការ

មកទពមង់ ព្រជារាស្្តេជាសពចើនកុរះករបានធុញពទាន់នឹងភាពជាទា្ករថនអំសពើ 

បា្រ បានសរៀ្រចំខ្ួនជាសស្ចនឹងស្្ើេត្រសៅនឹងត្រទំាងសនារះ។ 

 ពួកព្រជារាស្្តេមែលបានចូលសៅកនាុងទពីលានពពរះវហិារ សែើម្ពីម្វាង រក  

ការ អត់ឱនសទា្ និងសធវាើការ្ចា្ច ពពីការសត្្ម រះពតង់ជាមួេនឹងពពរះសេេូវា៉ា ត្ 

ជា្្មពីសឡើងវញិ បានទទួលការសលើកទឹកចិតតេែ៏អត្្ច រ្យែល់ពួកសគ សៅកនាុងចំមណក

ថន្រទទំនាេថនពពរះគម្ពីរ។ ទន្ឹមនឹងការពពមានែ៏ធងៃន់ធងៃររ្រ្់ពពរះជាមា្ច ្់ទា្់ 

នឹង ពួកអនាក  មែល ថាវា េ្រងរាំ រ្ូរពពរះ រាមរេៈសលាកម៉ាូស្ ែល់រាស្្តេអុពីសត្មអល 

ទំាងអ្់គានា  ពពរះអងរាក៏មានការស្រើក្ំមែងអំពពីពពរះេឫទ័េរ្រ្់ពទង់មែលចង់

ត្តេ ្់រការលន់តួ និងចង់អត់សទា្ែល់អ្់អនាកមែលម្វាងរកពទង់អ្់ពពីចិតតេ 

សៅពគាសបារះ្រង់ជំសនឿមែរ។ សលាកម៉ាូស្បានមានព្រត្្ន៍ថា «កាល ណាឯង 

សកើតមានស្ចកតេពីសវទនា សេើេពគ្់រទំាងស្ចកតេពីសនរះបានសកើត សឡើង ែល់ឯង សនារះ 

សៅពគាចុង្ំរផុត ឯងនឹងពតឡ្់រមកឯពពរះសេេូវា៉ាជាពពរះថន ឯងវញិ សេើេនឹង  ត្តេ ្់ររាម   

ពពរះ្រន្ូលពទង់ ែ្ិតពពរះសេេូវា៉ា ជាពពរះថនឯង ពទង់ជាពពរះែ៏មានស្ចកតេពីសមរាតេ

ករណុា ពទង់មិនខាននឹងសពបា្ឯងសទ ក៏មិន ្ំរផ្្ញឯង ឬសភ្ចស្ចកតេពី្ញ្ញា  

មែលពទង់បាន្្្នឹងពួកអេ្យសកាឯងសឡើេ» (សចាទិេកថា ៤:៣០, ៣១)។ 

 សេើេសៅកនាុងការអធិត្ឋា នជា្រទទំនាេ សៅសពល ្ុរណ្យ ្ ្ងពពរះវហិារ 

មែលស្តេចសេស្គានិងពករុមការគ្ររ្រ្់ពពរះអងរាកំពុងមតត្តេ រសឡើងវញិនាសពល

ឥឡូវសនរះ ស្តេចត្ឡូម៉ាូនបានអធិត្ឋា នថា «ស្រើកាលណាត្្ន៍ អុពីសត្ មអល 

ជារាស្្តេរ្រ្់ពទង់ ពតរូវចាញ់សៅមុខពួកខា្ម ំង្ពតរូវ សដាេសពររះ សគបាន សធវាើ បា្រ 

នឹងពទង់ សនារះស្រើសគពតឡ្់រមកឯពទង់វញិ ពពមទំាងសគារពែល់ ពពរះនាម ពទង់ 

សេើេអធិត្ឋា នទូលអងវារែល់ពទង់កនាុងពពរះវហិារសនរះ សនារះ ្ ូម ពទង់ សពបា្ត្តេ ្់រ 



ទំព័រ-394- ពួកសហារា និងស្តេច

ពពីសលើឋាន្ួគ៌ សេើេអត់សទា្ចំសររះអំសពើបា្ររ្រ្់ពួកអុពីសត្មអលជារាស្្តេ  

ពទង់ផង រចួ្ូមនំាសគពតឡ្់រមកសៅកនាុងស្រុក មែលពទង់បានព្រទានមកពួក

អេ្យសកាសគវញិ» (ពងសោវរារក្សពតទពី១ ៨:៣៣, ៣៤)។ ពរាថនការេល់ពពម 

រ្រ្់ពពរះពតរូវបានដាក់សៅសលើការអធិត្ឋា នសនរះ សពររះសពកាេពពីអធិត្ឋា នច្់រ 

សនារះមានសភ្ើងធ្្ក់ ពពីឋាន្ួគ៌ មក្រសញឆ រះតគ្វា េែុតនិងតគ្វា េេញញា្ូរជាសៅ 

សេើេ្ិរ ពីលអារ្រ្់ពពរះបាន្ំរសពញពពរះវហិារទំាងមូល (្ូមសមើល របា ក្សពតទពី២ 

៧:១)។ សេើេសៅសពលេ្់រ ពពរះ បានសលចឲ្យមកស្តេចត្ឡូម៉ាូនស�ើញ សែើម្ពី 

ពបា្់រ ថា ពពរះអងរាបានឮស្ចកតេពីអធិត្ឋា នរ្រ្់ពទង់សេើេ។ ស្ចកតេពីសមរាតេ ករណុា 

សនរះ ពតរូវបាន្រគ្ហា ញែល់ពួកអនាកមែលបានថាវា េ្រងរាំពពរះសៅទពីសនារះផងមែរ។ 

ពពរះបានព្រទានការធ្នារា៉ា្់ររងមែលព្រក្រសដាេពពរះគុណថា៖ «សនារះស្រើរាស្្តេ 

អញ មែលបានសៅ រាមសឈា្ម រះអញ សគ្រន្ា្រខ្ួន សេើេអធិត្ឋា នរកមុខ អញ 

ពពមទំាងគ្កម្ររសចញពពីផ្ូវអាពកក់រ្រ្់សគ សនារះអញនឹងត្តេ ្់រពពីសលើ ឋាន្ួគ៌ 

សេើេ នឹង អត់សទា្អំសពើបា្ររ្រ្់សគ ទំាងសមើលស្រុកសគឲ្យជាផង» (ខ ១៤)។

អង្គារ-១១ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សេសរមា ជំពូក៤៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ឲ្យ សេើង ែំរង់ ចិតតេ សឡើង សៅ ឯ ពពរះ មែល គង់ សៅត្ថា ន្ួគ៌ 

ជា មួេ នឹង ថែ សេើង ផង។ ្ររសិទវ ៣:៤១

 ស្ចកតេពី្នយាសនរះពតរូវបាន្សពមចយ៉ាងជាក់ម្តេងសៅកនាុងរជ្កាល ថន 

ស្តេចសេ្គា។

 ការចា្់រសផតេើម  ែ៏លអាបានសធវាើសៅសពល្មាអា តពពរះវហិារ ពពមជាមួេនឹង 

ចលនា ែ៏ធំ មែលមានព្រជារាស្្តេេូដា ពពម ទំាង ព្រជារាស្្តេអុពីសត្មអល បាន  

ចូលរមួ។ សៅកនាុងពពរះេឫទ័េពុរះកសង្ញ្្លចង់សធវាើឲ្យការថាវា េតគ្វា េសៅកនាុង

ពពរះវហិារ ក្ាេជាពពរះពរពិត ពបាកែែល់ ព្រជារាស្្តេ ស្តេចសេស្គាបានរំាង

ពពរះទ័េត្តេ រព្រថពណពី ពពី្ុររាណថនការព្រមូលផតេុំរាស្្តេអុពីសត្មអល សែើម្ពីពបារព្ 

ពិធពីជ្់រសលៀង្ុរណ្យរលំងជា្្មពី សឡើង វញិ។



ស្តេចសេស្គា-ទំព័រ-395-

 ពិធពី្ុរណ្យរលំងសនរះពតរូវបានសគមលងពបារព្សធវាើជា្ុរណ្យជាតិអ្់ សពល 

ជាសពចើនឆ្នា ំកន្ងមកសេើេ។ ការម្រងមចកនគរជាពពីរ ្រន្ា្់រពពីទពី្រញ្ច ្់រថនរាជ្យ

រ្រ្់ស្តេចត្ឡូម៉ាូនមក បានសធវាើឲ្យពិធពី្ុរណ្យសនរះ ហាក់ែូចជាមិន អាចព្រពពឹតតេ 

សៅបានសឡើេ។ ្រ៉ាុមនតេ ការជំនំុជពមរះែ៏ខំ្ាងក្ាមែលបានធ្្ក់ មកសលើអំ្ូររទំាង 

ែ្់រ បានដា្់ចិតតេមនុ្្សខ្រះ មែលពបាថានា ចង់បានស្ចកតេពីលអា ឲ្យភ្ាក់រឭកសឡើង 

សេើេ ត្រអំរវនាវរ្រ្់សហារាក៏ចា្់រសផតេើមមានព្រ្ិទ្ិភាពសឡើងមែរ។  ស្តេច

ក៏បានចាត់ពួកអនាក្រសពមើឲ្យសចញសៅអសញ្ើញព្រជារាស្្តេទំាងទពីជិតទពីឆ្ងៃ េ ឲ្យ

ចូលរមួកនាុងពិធពី្ុរណ្យរលំងសៅទពីពករុងសេរតូ្ឡិម។ «ែូសចនារះ ពួករត់្ំ្ុរពត ក៏ 

សៅពពីពករុងមួេ ែល់ពករុងមួេ កាត់ទំាងស្រុកសអពបាអិម និង ស្រុកមា៉ា នា៉ា ស្ផង 

រេូតែល់ ស្រុកត្្់រេូឡូន» ្រ៉ាុមនតេ មានមនុ្្ស ខ្រះ មែល មាន ចិតតេអន្រះត្ ចង់ 

ម្វាង រក ពពរះ សែើម្ពីឲ្យបានែឹងពពីពពរះរាជ្ំរណងរ្រ្់ពទង់ សគបាន្រន្ា្រខ្ួន 

ក៏មក ឯ ពករុងសេរតូ្ឡិមមែរ» (របាក្សពតទពី២ ៣០:១០, ១១)។

 សៅកនាុងទឹកែពីថននគរេូដា មានការស្្ើេត្រយ៉ាងសពចើន ែ្ិត «ពពរះេ្តេ  

ថនពពរះ» ក៏មក្ណឋាិ តសលើពួកសគ «្រណាតេ លឲ្យពួកេូដាមានចិតតេពពមសពពៀងគានា  

នឹងសធវាើរាម្រគ្រា ្់រថនស្តេច និងពួកអនាក ជាព្រធ្ន រាមពពរះ្រន្ូលថនពពរះសេេូវា៉ា» 

(ខ ១២)។

 ឱកា្សនារះគឺជាសពលមែលមានអតថាព្រសយជន៍ែ៏ធំ្ំរផុត ែល់ព្រជា

រាស្្តេមែលបានមកជួ្រជំុគានា ។ ផ្ូវែ៏សត្្ម កសពគាកទំាងឡាេសៅកនាុងទពីពករុង ពតរូវ

បាន្មាអា តសចញពពីសពគឿង្កា្ក រៈ្ូរជាថនរ្ូរពពរះ មែលបាន រំាងសៅ ជំនាន់ ស្តេច 

អ័ហា្។ ពិធពី្ុរណ្យរលំងក៏ពតរូវបានពបារព្សធវាើសៅរាមថ្ងៃមែលបានកំណត់។ 

សេើេព្រជារាស្្តេបានចំណាេសពលសពញមួេ្បាតេ េ៍សែើម្ពីថាវា េតគ្វា េសមពតពី 

និងសែើម្ពី្ិកសោអំពពីអវាពីមែលពពរះ្ពវាពពរះេឫទ័េចង់ឲ្យពួកសគសធវាើ។ ជាសរៀង រាល់ 

ថ្ងៃ ពួកសលវ ពី «មែលមានចំសណរះសចរះត្្ត់កនាុងការគ្រថនពពរះសេេូវា៉ា» និងពួក

មែលបានសរៀ្រចំចិតតេសែើម្ពីម្វាងរកពពរះ ក៏បានរកស�ើញ ការអត់ឱនសទា្។ 

ស្ចកតេពីអំណរែ៏ធំបានសកើតមានែល់េវាូងមនុ្្សមែលកំពុងថាវា េ្រងរាំពពរះ «សេើេ 



ទំព័រ-396- ពួកសហារា និងស្តេច

ពួកសលវ ពី និងពួក្ង្ឃ ក៏សពចៀង្រស ើ្រ ថាវា េ ពពរះសេេូវា៉ា រាល់ៗថ្ងៃ»។ មនុ្្ស

ទំាងអ្់គានា បានរ្ួររមួគានា កនាុងការ្រស ើ្រតសម្កើងែល់ពពរះ មែលបាន្រគ្ហា ញ

ពពរះគុណនិងស្ចកតេពីសមតតេករណុា (ខ ២០ និង ២១)។

 រេៈសពលពបំាពពីរថ្ងៃថនពិធពី្ុរណ្យរលំងបានកន្ងផុតសៅយ៉ាងឆ្្់ររេ័្ 

សេើេពួកអនាកថាវា េ្រងរាំពពរះបាន្សពមចចិតតេចំណាេសពលមួេ្បាតេ េ៍ ្រនតេ សទៀត 

សែើម្ពី្ិកសោឲ្យកាន់មតចបា្់អំពពីផ្ូវរ្រ្់ពពរះអមា្ច ្់។ ពួក្ង្ឃមែល្រសពងៀន

បាន្រនតេកិច្ចការថនការ្រសពងៀនរ្រ្់សលាកអំពពីគម្ពីរពកឹត្យវន័ិេ ពួកព្រជារាស្្តេ

បានមកជួ្រជំុគានា សៅឯពពរះវហិារជាសរៀងរាល់ថ្ងៃ សែើម្ពីថាវា េការ្រស ើ្រតសម្កើង

និងការម្្ងអំណរគុណែល់ពពរះ សេើេខណៈមែលការព្រជំុែ៏ធំសនារះបានឈាន

ចូលជិតែល់ទពី្រញ្ច ្់រ មានភ្តេុរាង្រញ្្ក់ថា ពពរះពទង់បានសធវាើការែ៏ធំអត្្ច រ្យ 

កនាុងការជួេឲ្យពួកេូដាមែលកំពុងរសគ្រា រះរសងរាើស្ចកតេពីជំសនឿ និងគ្កសរសៅរក

ការថាវា េ្រងរាំរ្ូរពពរះ មែលអាចនឹងទទួលការជំនំុជំររះឲ្យវនិា្ខា្ច ត់ខា្ច េសនារះ 

ឲ្យមានជំសនឿសលើពពរះអងរាសឡើងវញិ។ ការពពមានែ៏ឱឡារកិរ្រ្់ពួកសហារា មិន

មមនបានព្រកា្សៅសដាេឥតព្រសយជន៍សនារះសទ។ «ែូសចនារះ មានស្ចកតេពីអំណរ  

ជាខំ្ាង សៅកនាុងពករុងសេរតូ្ឡិម ែ្ិតចា្់ររំាង ពពីពគាត្ឡូម៉ាូន ្ុរពតដាវ ពីឌ ជា 

ស្តេចអុពីសត្មអលមក សនារះមិនមែល មាន ការយ៉ាងសនារះ សៅកនាុងពករុងសេរតូ្ឡិម 

សឡើេ» (ខ ២៦)។

ពុធ-១២ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សេសរមា ជំពូក៤៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឱ ពពរះអងរា សអើេ ្ូម ្រសង្កើត ចិតតេ ្ររ ិ្ ុទ្ សៅ កនាុង ទូល្រងរាំ 

សេើេ មក វញិ្ញា ណ កនាុង ទូល្រងរាំ ឲ្យ ពតឹម ពតរូវ សឡើង ។ ទំនុកតសម្កើង ៥១:១០៦

 សពលសវលាមែលពួកអនាកថាវា េ្រងរាំពពរះទំាងសនារះពតរូវវលិពតឡ្់រសៅកាន់

ផ្រះ្មម្ងវញិក៏បានមកែល់។ «រចួមក ពួក្ង្ឃនិងពួកសលវ ពី ក៏សពកាក សឡើង 

ឲ្យពរែល់ជនទំាងឡាេ ឯស្ចកតេពីអធិត្ឋា នរ្រ្់សគ ក៏សឡើងសៅែល់ទពីលំសៅ

្ររ ិ្ ុទ្រ្រ្់ពពរះ គឺែល់ឋាន្ួគ៌មតមតេង សេើេពទង់ក៏ ទទួលត្តេ ្់រ រាម» (ខ 



ស្តេចសេស្គា-ទំព័រ-397-
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២៧)។ ពពរះបានទទួលអ្់អនាកមែលបានលន់តួបា្ររ្រ្់ពួកសគសដាេចិតតេសខ្ច

ខំ្ា សេើេមែលបានរំាងចិតតេយ៉ាងមុតមំាថានឹងម្ររមករកពទង់វញិ សែើម្ពី្ូម 

ការ អត់ឱនសទា្និងរកជំនួេ។

 ឥឡូវសនរះ សៅទពីសនារះ មានសៅ្ល់កិច្ចការែ៏្ំខាន់មែលពួកអនាកមែល

បានវលិពតឡ្់រសៅផ្រះវញិទំាងសនារះពតរូវ្ំរសពញយ៉ាង្កម្ម សេើេការ្សពមច

កិច្ចការសនារះ្រសង្កើតជាភ្តេុរាង ែល់ភាពពិតពបាកែថនការមកទពមង់ មែល បាន 

្រសង្កើតសឡើង។ កំណត់ពរាបាន្រស្រទុកមកថា «រ ពីឯសវលាមែលការទំាងសនារះ 

បានរចួជាសស្ចសេើេ សនារះពួកអុពីសត្មអលមែលមកព្រជំុគានា  ក៏សចញសៅឯ 

អ្់ទំាងទពីពករុងស្រុកេូដា ្ំរបាក់្ំរម្រក្រសគ្រា ល្្មទំាង្រ៉ាុនា្ម ន មែល្ពមា្់រ 

សគារព សេើេកា្់ររលំំរ្ូរពពរះ ពពមទំាង្ំរផ្្ញទពីខ្្់ និង អា្នា ទំាង្រ៉ាុនា្ម ន 

សៅសពញកនាុងស្រុកេូដា ស្រុកស្រនយ៉ាមពីន ស្រុក សអពបាអិម និងស្រុកមា៉ា នា៉ា ស្  

មែរ រចួមក ពួកកូនសៅអុពីសត្មអល ក៏វលិពតឡ្់រសៅឯសករ តេិ៍អាករសៅកនាុងទពីពករុង

រ្រ្់សគសរៀងខ្ួនវញិ» (របាក្សពតទពី២ ៣១:១)។

 ស្តេចសេស្គា និងពួកសមែឹកនំារ្រ្់ពទង់បាន្រសង្កើតការមកទពមង់សផ្សងៗ 

្ពមា្់រសលើកតសម្កើងចំណា្់រអារម្មណ៍ខាងពពលឹងវញិ្ញា ណនិងកិច្ចការរែឋាសៅ

កនាុងពពរះរាជនគរ «សេស្គាពទង់បានសធវាើែូសចានា រះសៅពគ្់រកនាុង ស្រុកេូដា ពទង់ព្រពពឹតតេ

ស្ចកតេពីមែលលអាពតឹមពតរូវ សេើេសត្្ម រះពតង់សៅចំសររះពពរះសេេូវា៉ា ជាពពរះថនពទង់ 

សេើេពគ្់រទំាងការមែលពទង់ចា្់ររំាងសធវាើ …  សនារះពទង់ក៏បានសធវាើសដាេអ្់

ពពីពពរះទ័េ សេើេបានចសពមើនមែរ»។ «ពទង់ទុកចិតតេែល់ ពពរះ សេេូវា៉ា ជាពពរះថន  

ត្្ន៍អុពីសត្មអល ែល់សម៉ា្រះបានជាកនាុងពួកស្តេចេូដាសពកាេមក សនារះ គា្ម ន 

ស្តេចណាឲ្យែូចពទង់សឡើេ សេើេមុនពទង់គា្ម នមែរ ែ្ិត ពទង់កាន់ខ្ា្់ររាម 

ពពរះសេេូវា៉ា ឥតលរះ្រង់មលងរាមពទង់សឡើេ គឺបានកាន់ រាមអ្់ទំាងពកឹត្យ 

ពកម មែលពពរះសេេូវា៉ាបាន្រគ្រា ្់រែល់សលាកម៉ាូស្ ពពរះសេេូវា៉ាក៏គង់ជាមួេ

នឹងពទង់មែរ សេើេកមន្ងណាមែលពទង់យងសៅ សនារះ ក៏បានសកើតការ» (ខ 

២០, ២១; ពងសោវរារក្សពតទពី២ ១៨:៥-៧)។



ស្តេចសេស្គា-ទំព័រ-399-

 រាជ្យរ្រ្់ស្តេចសេស្គាពតរូវបានកត់្មារា ល់សដាេទិពវាញ្ញា ណែ៏អត្្ច រ្យ 

មែលបាន្រគ្ហា ញែល់នគរមែលសៅជំុវញិថា ពពរះថនត្្ន៍អុពីសត្មអលបាន 

គង់សៅជាមួេនឹងរាស្្តេរ្រ្់ពទង់។ សជាគជ័េថនព្រសទ្អា្ស្៊ើរ កនាុងការ

ចា្់រេកទពីពករុងត្មា៉ា រ ពីជាចំណុរះ និងការម្រកមខ្កខា្ច ត់ខា្ច េថនពួកអនាក្ំណល់

ថនអំ្ូររទំាងែ្់រ សៅកនាុងចំសណាមព្រសទ្សផ្សងៗ សៅសែើម រជ្ កាល  រ្រ្់ពទង់

បានែឹកនំាមនុ្្សជាសពចើនឲ្យ្ង្ស័េសៅសលើអំណាចរ្រ្់ពពរះថនឋាន្ួគ៌។ 

សដាេមានចិតតេក្ាហានសដាេត្រសជាគជ័េរ្រ្់ពួកសគ ពួកអនាកពករុងនពីនពីសវ

បានសបារះ្រង់ត្ររ្រ្់សលាកេ៉ាូណា្សចាលអ្់សពលជាេូរឆ្នា ំ សេើេបាន  

ពតឡ្់រជារងឹចសច្ ព្រឆំ្ងសៅនឹងសគាល្ំរណងរ្រ្់ពពរះថនឋាន្ួគ៌។ ពពីរ

្រពីឆ្នា ំ្រន្ា្់រពពីការែួលរលំថនទពីពករុងត្មា៉ា រ ពីរចួមក កងទ័ពែ៏មានសជាគជ័េសនារះ 

បានសលចមុខសៅព្រសទ្បា៉ា សល្្ពីនមតេងសទៀត មតេងសនរះ ពួកសគបានតពមង់កង

ទ័ពព្រឆំ្ងនឹងទពីពករុងមែលមានកំមផងការររថននគរេូដា សេើេទទួលបាន 

សជាគជ័េមួេចំមណក ្រ៉ាុមនតេ កងទ័ពសនរះ បានែក ្ េ សៅមួេរេៈ សដាេត្រ

មតមានការពិបាកបានសកើតសឡើងសៅកមន្ងខ្រះថននគររ្រ្់ពួកសគ។ មិនេូរ 

្រ៉ាុនា្ម ន មុននឹង្រញ្ច ្់ររជ្កាលថនស្តេចសេស្គា ស្តេចអងរាសនរះបាន្រគ្ហា ញែល់

ត្្ន៍ទំាងឡាេសៅសលើពិភពសលាកសនរះថា សៅទពី្ំរផុត ពពរះថនត្្ន៍ែថទ

នឹងពតរូវបាន្ំរផ្្ញទំាងអ្់៕
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២៩

ពួករាជទូតមកពីទីកករុងបាប៊ីឡនូ

ព្រហស្បតិ៍-១៣ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៥០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  ពពរះ ពទង់ ជា ទពី ពឹង ពជក ក៏ ជា កំឡាំង ថន ហេើង ខ្ញំ ជា ជំនួេ  

ដែល ហៅ ជា្់រ ជា មួេ ក្ញង ពរា អា្ន្។ ទំនញកតហមកើង ៤៦:១

 ក្ញងអំឡញងរជ្ជកាលែ៏ចហពមើនរញងហរឿងរ្រ្់ហ្តេចហេហ្រា ស្រា្់រដត ពទង់ 

ព្រឈួនជាទមងៃន់មួេរហំពច។ អាការៈហរាគរ្រ្់ពពរះអង្គេួ្ពពី្មត្ថភាពរ្រ្់ 

មនញ្្សអាចពយាបាលបាន។ ហេើេរ្ាមថនហ្ចកតេពី្ង្ឹមចញងហពកាេ្រង្អ្់ 

ោក់ែូចជារលាេ្ូន្យ ហៅហពលដែលហោរាហអរាេបានមកជួ្រនឹងពពរះ

អង្គ ជាមួេនឹងរារដែលមានហ្ចកតេពីថា«ពពរះហេេូវ៉ា  ពទង់មានពពរះ្រន្ូល ែូហច្រះ 

ចូរផ្តេ ំែល់វងសារ្រ្់ឯងចញរះ ែ្ិតឯងពតរូវ រាលា ្់រ ហេើេមិនរ្់ហទ» (ហអរាេ ៣៨:១)។ 

 ្ភាពការណ៍ោក់ែូចជាងងឹត្ូន្យ ញ្ង ្រ៉ាញដនតេហ្តេចហៅដត ្រនតេ អធិរាឋា ន 

ទូលហៅពពរះ ដែលកនលាងមកធ្លា ្់រ «ជាទពីពឹងពជក ក៏ជាកមាលា ំងថន ហេើង ខ្ញំ ជាជំនួេ

ដែលហៅជា្់រជាមួេក្ញងពរាអា្ន្» (ទំនញកតហមកើង ៤៦:១)។ ែូហច្ារះហេើេ 

«ហោរះពទង់ក៏ដ្ររពពរះភកកតេហៅឯជញ្្ជ ំង អធិរាឋា ន ែល់ ពពរះហេេូវ៉ាថា ឱពពរះ 

ហេេូវ៉ាហអើេ ្ូមពទង់នឹកចំាពពីទូល្រង្គំ ដែលបានហែើរ ហៅចំហោរះពទង់ ហោេ 

ពិតពតង់ ហេើេហោេចិតតេហរាម រះចំហោរះ ពពមទំាង ព្រពពឹតតេ អំហពើែ៏ល្អ ហៅពពរះហនពត 

ពទង់ជាយ៉ាងណា រចួហេហ្រាពទង់ពពរះកដន្សងជាខ្លា ំង» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ 

២០:២, ៣)។ [«ពពរះកដន្សង» ជារាជ្័ព្ មានន័េថា «េំ»] 

 តំាងពពី្ម័េហ្តេចោវ ពីឌមក មិនធ្លា ្់រដែលមានហ្តេចអង្គណាដែល

បានហធវើការយ៉ាងអរាចា រ្យ ហែើម្ពីហលើក្្ួេនគររ្រ្់ពពរះ ហៅពរាហបារះ្រង់ជំហនឿ

និងការបាក់ទឹកចិតតេ ែូចជាហ្តេចហេហ្រាហនរះហទ។ ហ្តេចដែលហេៀ្រនឹង ញ្គត



ពួករាជទូតមកពពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូន-ទំព័រ-401-

អង្គហនរះបាន្រហពមើែល់ពពរះរ្រ្់ពទង់ហោេហរាម រះអ្់ពពីពពរះទ័េ ហេើេបាន

ពពងឹងព្រជារាស្តេឲ្យមានទំនញកចិតតេែល់ពពរះហេេូវ៉ាថាជាអ្កែឹកោំ កំពូលរ្រ្់ 

ពួកហគ។ ហេើេឥឡូវហនរះ ពពរះអង្គអាចទូលអងវរែល់ពពរះែូចជាហ្តេចោវ ពីឌដែរ

ថា៖

 «្ូមឲ្យហ្ចកតេពីអធិរាឋា នរ្រ្់ទូល្រង្គំ បានចូលមកហៅចំហោរះពទង់  

 ្ូមហ្្ៀងពពរះកាណ៌រាតេ ្់រោក្យទូល្រង្គំទូលអងវរ្ង    

 ែ្ិតពពលឹងថនទូល្រង្គំមានហពញហោេហ្ចកតេពីហវទោ 

 ជពីវតិថនទូល្រង្គំក៏កាន់ដតជិតឋានឃញំពពលឹងមនញ្្សរាលា ្់រ»។

     ទំនញកតហមកើង ៨៨:២, ៣។ 

 

 «ែ្ិតឱពពរះអមាចា ្់ហេេូវ៉ាហអើេ ពទង់ជាទពី្ង្ឹមថនទូល្រង្គំ 

 ពទង់ជាទពីទញកចិតតេែល់ទូល្រង្គំតំាងដតពពីហកមងមក។

 ទូល្រង្គំពឹងដ្្អកហលើពពរះអង្គ»។      

 «កញំលរះ្រង់ទូល្រង្គំ ក្ញងកាលដែលមានកមាលា ំងអន់្េហោរះដែរ»។  

 «ឱពពរះអង្គហអើេ ្ូមកញំគង់ឆ្ងៃ េពពីទូល្រង្គំហឡើេ  

    ឱពពរះថនទូល្រង្គំហអើេ ្ូមព្រញា្់រមកជួេទូល្រង្គំ្ង»។ 

 «ឱពពរះអង្គហអើេ ្ូមកញំលរះ្រង់ហចាលទូល្រង្គំហឡើេ 

 ហែើម្ពី ឲ្យ ទូល្រង្គំ អាច ព្រកា្ អំពពី ពពរះ ហចរាដា

 រ្រ្់ ពពរះ អង្គ ពបា្់រ មនញ្្ស ហៅ ជំោន់ ហនរះ

 និង ព្រកា្ អំពពី ឫទាធា  នញភាព រ្រ្់ ពពរះ អង្គ

 ពបា្់រ មនញ្្ស ទំាង អ្់ ហៅ ជំោន់ ហពកាេ ដែរ»។

ទំនញកតហមកើង ៧១:៥, ៦, ៩, ១២, ១៨(KHSV)។

សុពក-១៤ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៥១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖  មនញ្្ស ្ ញចរតិ ដតងដត ហកើត មាន ហ្ចកតេពី លំបាក ជា ហពចើន 



ទំព័រ-402- ពួកហោរា និងហ្តេច

ដត ពពរះហេេូវ៉ា ពទង់ ជួេ ឲ្យ រចួ ពពី ហ្ចកតេពី ទំាង ហោរះ។ ទំនញកតហមកើង ៣៤:១៩

 ពពរះដែល «ហ្ចកតេពីហមតាតេ ករញណារ្រ្់ពទង់ ហោរះមិនហចរះ ញ្តហឡើេ» ក៏ 

បានឮការអធិរាឋា នថនអ្ក្រហពមើរ្រ្់ពទង់ (្ររហិទវ ៣:២២)។ «ឯហអរាេ ហលាក 

បានហចញហៅ មិនទាន់ែល់ទពីធ្លា កណាតេ លហៅហឡើេ ហោរះពពរះ្រន្ូលថនពពរះ

ហេេូវ៉ាក៏មកែល់ហលាកថា ចូរពតឡ្់រហៅទូលែល់ហេហ្រា ជាហម ហលើរាស្តេ 

អញថា ពពរះហេេូវ៉ា ជាពពរះថនោវ ពីឌអេ្យហកាឯង ពទង់មាន ពពរះ ្រន្ូលែូហច្រះ 

អញបានឮោក្យអធិរាឋា នរ្រ្់ឯង ក៏បានហឃើញ ទឹកដភ្ក ឯង ហេើេ ហមើល អញ 

នឹងហពបា្ឲ្យឯងបានជា រចួែល់ថ្ងៃទពី្រពី ឯងនឹងហឡើង ហៅ ក្ញងពពរះវោិរថនពពរះ 

ហេេូវ៉ាបាន អញនឹងចហពមើនអាេញឯងហឡើង១៥ឆំ្្ ហទៀត ហេើេនឹងហោរះឯង 

និងទពីពករុងហនរះ ឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រថែ ថនហ្តេច អា្ហ្៊ើរ ពពមទំាងការោរទពីពករុង 

ហនរះ រកសាទញក្ពមា្់រខលាួនអញ គឺហោេ េល់ែល់ោវ ពីឌ ជាអ្ក្រហពមើអញ្ង» 

(ពងសាវតារក្សពតទពី២ ២០:៤-៦)។ 

 ហោរាបានវលិពតឡ្់រមកវញិហោេរ ពីករាេ ជាមួេនឹងោក្យថនការ

ហលើកទឹកចិតតេនិងហ្ចកតេពី្ង្ឹម។ ហលាកហអរាេបាន្រហ ច្ា ញរារថនហ្ចកតេពី

ហមតាតេ ករញណានិងការដ្រកសាហោេការការោររ្រ្់ពពរះ ទូលែល់ហ្តេច ហោេ

្រង្្គ ្់រឲ្យេកដ្នដ្លាលាវ មកលា្រហលើកដនលាងដែលហកើត្ូរ្ហោរះ។

 ហ្តេចហេហ្រាបានទូលអងវរ្ូមទពី្មា្គ ល់ ដែល្រញ្្ជ ក់ថា រារហោរះ 

ពបាកែជាមកពពីឋាន្ួគ៌ដមន ែូចជាហលាកម៉ាូហ្ហៅក្ញងទឹកែពីមា៉ា ឌាន ែូចជា

ហលាកហគឌានហៅចំហោរះមញខហទវតាថនឋាន្ួគ៌ និងែូចជាហលាកហអលពីហ្ហៅ

មញនហពលហៅោវ េរ្រ្់ហលាកហឡើងហៅឋាន្ួគ៌ែូហច្ារះដែរ។ ពពរះអង្គបាន 

្ួរហៅហោរាថា «ហតើមានទពី្មា្គ ល់ណាឲ្យខ្ញំែឹងថា ពពរះហេេូវ៉ានឹងហពបា្

ឲ្យខ្ញំបានជា ហេើេដែលខ្ញំនឹងហឡើងហៅក្ញងពពរះវោិរថនពពរះហេេូវ៉ាហៅថ្ងៃទពី

្រពី ែូហច្រះ?»

 ហោរាបានហ្លាើេត្រថា «ហនរះជាទពី្មា្គ ល់ពពីពពរះហេេូវ៉ា ឲ្យពទង់ បាន  

ពជា្រថា ពពរះហេេូវ៉ាពទង់នឹង្ហពមចតាមហ្ចកតេពីដែលមានពពរះ្រន្ូលហេើេ 



ពួករាជទូតមកពពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូន-ទំព័រ-403-

ហតើពទង់្ពវពពរះទ័េឲ្យស្្ហមាលធ្លា ក់ហៅមញខ ១០ ចញច ឬ្េហពកាេ ១០ ចញច 

វញិ»។ ហ្តេចហេហ្រាបាន្រន្ូលត្រថា «ដែលស្្ហមាលហពជហៅ ១០ ចញច 

ហោរះស្្ណញ កហទ ្ូមឲ្យបាន្េមកវញិ ១០ ចញចចញរះ»។ 

 មានដតហោេរារអនតេរាគមន៍ពពីពពរះជាមាចា ្់ហោេផ្្ល់្រ៉ាញហណាណ រះ ហទើ្រ

ស្្ហមាលហៅនឹងោឡិកាថ្ងៃរ្រ្់ហ្តេចហេហ្រាអាចហែើរ្េហពកាេែ្់រចញច

បាន ហេើេហនរះគឺជា្ញ្ញា ្រញ្្ជ ក់ពបា្់រថា ពពរះបានឮហ្ចកតេពីអធិរាឋា នរ្រ្់ 

ហ្តេចហេហ្រាហេើេ។ ្រោ្្់រមក «ហោរាហអរាេហលាកអំោវោវែល់ពពរះ

ហេេូវ៉ា ហេើេពទង់ក៏ហធវើឲ្យស្្ហមាលដែលបានហពជហៅ ហៅោឡិកាថ្ងៃ រ្រ្់ 

ហ្តេចអ័ោ្ បាន្េមកហពកាេវញិ ១០ ចញច» (ខ ៨ ែល់ ១១)។

 ្រោ្្់រពពីមានពពរះកាេពលែូចហែើមហឡើងវញិ ហ្តេចស្្រុកេូោបាន

ទទួលរា្គ ល់ហ្ចកតេពីហមតាតេ ករញណារ្រ្់ពពរះហេេូវ៉ាហោេ្រទចហពមៀង ហេើេ

្ចាចា ថានឹងហព្រើពបា្់ហពលហវលាដែលហៅហ្្្ល់រ្រ្់ពពរះអង្គ ហែើម្ពី្រហពមើ

ែល់ហ្តេចហលើអ្់ទំាងហ្តេច ហោេហរាម រះអ្់ពពីពពរះេឫទ័េ។ ការែឹងគញណ

រ្រ្់ពទង់ចំហោរះហ្ចកតេពីអាណិតអា្ូររ្រ្់ពពរះដែលមានចំហោរះពពរះអង្គ គឺ 

ជា ការ ្រណាតេ លចិតតេែល់មនញ្្សទំាងឡាេ ដែលពបាថ្ាចង់ចំណាេ ហពល រ្រ្់ 

ខលាួន ហែើម្ពីថាវ េ្ិរ ពីល្អែល់ពពរះអាទិកររ្រ្់ពួកហគ្ងដែរ។

 «ហេើងបានហោលថា 

 ហេើងនឹងហៅឯទាវ រថនឋានឃញំពពលឹងមនញ្្សរាលា ្់រ៖ 

 ក្ញងកាលដែលហៅោក់កណាតេ លអាេញហទ 

 ្ំណល់ថនឆំ្្អាេញបាន្រង្អត់ែល់ហេើងហេើេ

 «ហេើងបានហោលថា 

 ហេើងនឹងដលងហឃើញពពរះ គឺជាពពរះហេេូវ៉ាហៅឋានរ្រ្់មនញ្្សរ្់ហនរះហទៀត 

 ហេើងនឹងខ្នហឃើញមនញ្្ស ដែលហៅកណាតេ លពួកមនញ្្សហលាកតហៅ។

 «ជពីវតិរ្រ្់ហេើងបានពតរូវហរ ើរញរះហចញ 

 គឺបានហលើកេកហចញពពីហេើង ែូចជាពតរាលរ្រ្់អ្កគង្វ ល៖



ទំព័រ-404- ពួកហោរា និងហ្តេច

 «ហេើងបានមូរ្ំរពពរួញជពីវតិ ែូចជាអ្កតបាញ 

 ពទង់នឹងកាត់ហេើងហចញពពីតមបាញ 

 «តំាងពពីថ្ងៃែរា្រែល់េ្់រ ពទង់នឹងផ្តេ ច់ជពីវតិហេើងហៅ។

 ែរា្រែល់ហពលពពឹក ហេើងបានគិតថា 

 ពទង់នឹង្ំរបាក់អ្់ទំាង្្អឹងហេើង ែូចជា្ិង្ហ៖

 «តំាងពពីថ្ងៃែរា្រែល់េ្់រ ពទង់ផ្តេ ច់ជពីវតិហេើង

 ហេើងបានេំហចចចាចែូចជា្តវពតហចៀកកំា ឬែូចជាពករារ៖ 

 ក៏បាន្ងៃូរែូចពោ្រដែរ៖

 ឯដភ្កហេើងបានស្្វងំហៅ ហោេហងើេហមើលហៅហលើ៖

 ឱពពរះហេេូវ៉ាហអើេ ទូល្រង្គំពតរូវ្ងកត់្ងកិន ្ូមធ្ោឲ្យទូល្រង្គំ្ង ។

សៅរ៍-១៥ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហេហរមា ជំពូក៥២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖  ហមើល ទូល្រង្គំ មាន ហ្ចកតេពី ជូរ ចត់ យ៉ាង ខ្លា ំង ហោរះ គឺ 

ឲ្យ ទូល្រង្គំ មាន ហ្ចកតេពី ្ ញខ ហទ  ពទង់ បាន ហពបា្ ឲ្យ ទូល្រង្គំ រចួ ពពី រហ ត្េ  ថន 

ហ្ចកតេពី ពញករលួេ ហោេ ហ្ចកតេពី ស្្ឡាញ់ ែល់ ពពលឹង ទូល្រង្គំ ែ្ិត ពទង់ 

បាន ហបារះ ហចាល អ្់ ទំាង អំហពើ បា្រ រ្រ្់ ទូល្រង្គំហៅ ហពកាេ ពទង់ ហេើេ។ 

ហអរាេ ៣៨:១៧

 «ហតើទូល្រង្គំនឹងថាែូចហមតេច?

 ពទង់បានទំាងមានពពរះ្រន្ូលមកទូល្រង្គំ 

 ហេើេបាន្ហពមចតាម្មតេពី្ង 

 ទូល្រង្គំបានហែើរ្ន្សឹមៗពគ្់រ១ជពីវតិ ហោេហពោរះហ្ចកតេពីជូរចត់ហៅ

 ក្ញងចិតតេ។

 «ឱពពរះអមាចា ្់ហអើេ គឺហោេហ្ចកតេពីទំាងហនរះហេើេ ដែលមនញ្្សរ្់ហៅ  

 ហេើេជពីវតិថនវញិ្ញា ណទូល្រង្គំ ក៏ហៅទំាងមូលក្ញងហ្ចកតេពីទំាងហនរះឯង 

 ែូហច្រះ ្ូមពទង់ហពបា្ឲ្យទូល្រង្គំបានជាហេើេឲ្យទូល្រង្គំបានរ្់វញិ។



ពួករាជទូតមកពពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូន-ទំព័រ-405-

 «ហមើល ទូល្រង្គំមានហ្ចកតេពីជូរចត់យ៉ាងខ្លា ំង 

 ហោរះគឺឲ្យទូល្រង្គំមានហ្ចកតេពី ញ្ខហទ ពទង់បានហពបា្ឲ្យទូល្រង្គំរចួពពី

 រហ ត្េ ថនហ្ចកតេពីពញករលួេ 

 ែ្ិតពទង់បានហបារះហចាលអ្់ទំាងអំហពើបា្ររ្រ្់ទូល្រង្គំហៅហពកាេពទង់ហេើេ៖

 «ពពីហពោរះឋានឃញំពពលឹងមនញ្្សរាលា ្់រ នឹងហោងថែរកពទង់មិនបាន 

 ហេើេហ្ចកតេពីរាលា ្់រក៏នឹងអួត្រហ ើ្រពទង់មិនបានដែរ 

 ពួកអ្កដែលចញរះហៅក្ញងរហ ត្េ  នឹង្ង្ឹមែល់ហ្ចកតេពីពិតរ្រ្់ពទង់មិនបានហឡើេ។

 «ឯមនញ្្សរ្់គឺជាមនញ្្សរ្់ហេើេ ដែលនឹង្រហ ើ្រែល់ពទង់ 

 ែូចជាទូល្រង្គំហៅថ្ងៃហនរះដែរ៖

 ឪពញកនឹង្រនតេហ្ចកតេពីពិតរ្រ្់ពទង់ឲ្យកូនរា្គ ល់តហៅ។

 «ពពរះហេេូវ៉ា ពទង់ជួេ្ហកង្្គ រះទូល្រង្គំ៖

  ែូហច្រះហេើងខ្ញំនឹងហពចៀង្រទរ្រ្់ទូល្រង្គំ តាមព្រោ្់រហភលាងមានដខ្ស

 ហៅក្ញងពពរះវោិរថនពពរះហេេូវ៉ា ែរា្រែល់អ្់មួេអាេញថនហេើងខ្ញំ»។

         ហអរាេ ៣៨:១០-២០។

 

 ហៅក្ញងទឹកែពីដែលមានជពីជាតិថនទហនលាទពីពគពីតនិងទហនលាហអើពបាត មាន ពូជ 

មនញ្្សពពី្ូររាណរ្់ហៅ ដែលហគបាន្រពមរុងទញកឲ្យពគ្់រពគងពិភពហលាក ហៅ

្ម័េដែលនគរបានកាលា េជាចំណញ រះព្រហទ្អា្ហ្៊ើរ។ ហៅក្ញង ចំហណាម 

ព្រជារាស្តេទំាងហោរះមានពួកអ្កពបាជ្ ដែលបាន្ិកសាពពីតារាវជិា្ជ  ហេើេហៅ

ហពលដែលពួកហគបានែឹងថាស្្ហមាលហៅហលើោឡិកាថ្ងៃបានហែើរ្េហពកាេ

ែ្់រចញចែូហច្រះ ពួកហគក៏មានការអរាចា រ្យក្ញងចិតតេយ៉ាងថពកដលង។ ពពរះហៅពមោក់ 

បាឡាោន ជាហ្តេចរ្រ្់ពួកហគ ហពកាេពពីបានពជា្រថាការអរាចា រ្យបានហកើត

ហឡើង ជា្ញ្ញា ពបា្់រែល់ហ្តេចស្្រុកេូោថា ពពរះថនឋាន្ួគ៌បានព្រទាន

ហ្ចកតេពី្នយាថនពពរះជនមជា្មពីែល់ពទង់ ហោរះពពរះអង្គក៏បានចាត់ពួករាជទូតឲ្យ

ហៅឯហ្តេចហេហ្រា ហែើម្ពី្ំដែងការអ្រអររាទរែល់ពពរះអង្គចំហោរះការ



ទំព័រ-406- ពួកហោរា និងហ្តេច

ជា្រះហ្្ើេពពីព្រឈួនរ្រ្់ពទង់ ហេើេព្រ្ិនហ្រើអាចហធវើបាន ពទង់នឹង្ិកសា  

្រដន្ថមហទៀត អំពពីការ្ដមតេងបាែិោរ្យែ៏អរាចា រ្យហោរះ។

 ទ្្សនកិចចារ្រ្់អ្កោំរាររ្រ្់អ្កែឹកោំមកពពីស្្រុកឆ្ងៃ េហនរះបាន

ព្រទានឱកា្ឲ្យហ្តេចហេហ្រា្រហ ើ្រតហមកើងែល់ពពរះែ៏មានពពរះជនមរ្់។ 

ការដែលពពរះអង្គពបា្់រអំពពីពពរះថា ជាអ្កពទពទង់អវពីៗទំាងអ្់ ជាពពរះដែលបាន  

រកសាពពរះជនមរ្រ្់ពទង់ទញក ហៅហពលដែលហ្ចកតេពី្ង្ឹមបានរលាេបាត់អ្់

រលពីង ែល់ពួកអ្កោំរារគឺជាការង្េស្្រួល្ំរ ញ្ត! ព្រ្ិនហ្រើពួកអ្កដ្វង

រកហ្ចកតេពីពិតពពីទឹកែពីខ្ល់ហែទំាងហនរះពតរូវបានោំឲ្យរា្គ ល់អំពពីអធិ្រហតេ្យែ៏

ខ្្់្ំរ ញ្តរ្រ្់ពពរះែ៏មានពពរះជនមរ្់ ហម៉ាលារះ្មនឹងមានការផ្លា ្់ដព្រែ៏អរាចា រ្យ

អវពីហកើតហឡើងហៅេ្ន៎!

អាទិត្យ-១៦ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ររហិទវ ជំពូក១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ែ្ិត នឹង មាន ថ្ងៃ ១ រ្រ្់ ពពរះហេេូវ៉ា ថន ពួក ពល្ររវិរ មក 

ហលើ ពគ្់រ ទំាង ឫក ខ្្់ និង ចិតតេ ហ្មើងថ្ម ពពម ទំាង ហលើ ពគ្់រ ទំាង អ្់ ដែល បាន 

ហលើក ហឡើង ្ ង ហេើេ ហោរះ នឹង ពតរូវ ្រោ្្រ ចញរះ វញិ។ ហអរាេ ២:១២

 ្រ៉ាញដនតេ អំនួតនិងភាពហឡើងហជារបានពគ្់រពគងពពរះទ័េរ្រ្់ហ្តេចហេហ្រា 

ហេើេហៅក្ញងការហលើកតហមកើងពពរះអង្គឯង ពទង់បានហ្រើក្រង្្ហ ញពទព្យ្ម្តតេិ

ដែលពពរះបានព្រទានឲ្យរាស្តេរ្រ្់ពទង់បានកាលា េជាអ្កមានហោរះ ែល់ដភ្ក

ែ៏ហលាភលន់ថនពួករាជទូតទំាងហោរះហៅវញិ។ ពពរះរាជា «ពទង់្រង្្ហ ញឃ្លា ំងថន

ពពរះរាជពទព្យទំាង្រ៉ាញោម ន គឺជាមា្ ពបាក់ ហពគឿងពកអូ្រ និងហព្រងវហិ្្ ហេើេ

ឃ្លា ំងហពគឿងរាសរាតេ វញធរ្រ្់ពទង់ទំាងអ្់ និងពគ្់រទំាងអ្់ដែលហឃើញមាន

ក្ញងឃ្លា ំងពទង់រាម នអវពីហៅក្ញងពពរះរាជវងំឬហៅហពកាមអំណាចពទង់ ដែលហេហ្រា 

មិនបាន្រង្្ហ ញែល់ហគហោរះហឡើេ» (ហអរាេ ៣៩:២)។ ពពរះអង្គមិនបាន 

តហមកើង្ិរ ពីល្អែល់ពពរះហោេទហងវើហនរះហឡើេ ្រ៉ាញដនតេ គឺជាការហលើកតហមកើងខលាួនឯង

ហៅចំហោរះដភ្កថនពួកអ្កែឹកោំ្ររហទ្ទំាងហោរះហៅវញិ។ ពពរះអង្គមិនបាន



ពួករាជទូតមកពពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូន-ទំព័រ-407-

ពិចារណាថា្រញរ្ទំាងហោរះគឺជាតំណាងថននគរដែលមានអំណាចដែលរាម ន

ការហកាតខ្លា ច ឬហ្កតេពីស្្ឡាញ់ ចំហោរះពពរះហៅក្ញងចិតតេរ្រ្់ពួកហគហោរះ

ហឡើេ ហេើេដែល្រង្្ហ ញការ្មាងៃ ត់ថនភាព្ំ្ូររ្្របាេរ្រ្់នគរែល់ពួក

ហគយ៉ាងែូហច្ារះ ហោរះគឺជាទហងវើ មួេ ែ៏ ហធវ្ ព្រដេ្ខ្លា ំងណា្់។ 

 ែំហណើ រទ្្សនកិចចារ្រ្់ពួករាជទូតមករាល់ហ្តេចហេហ្រាគឺជាការ

រាកល្ងែល់ការែឹងគញណនិងហ្ចកតេពីជំហនឿរ្រ្់ពទង់។  កំណត់ ពតា ថន ពពរះ 

គម្ពីរបានដចងថា «្រ៉ាញដនតេក្ញងការដែលរាជទូតមកពពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូនបាន មក ហ្៊ើ្រ 

្ួរពទង់ ពពីការអរាចា រ្យដែលហកើតហឡើងក្ញងស្្រុក ហោរះពពរះបាន ទញក ពទង់ហចាល 

ហែើម្ពីនឹងល្ងលពទង់ ឲ្យបានពជា្រពគ្់រទំាងគំនិត ដែល មាន ហៅ ក្ញងពពរះទ័េ 

ពទង់» (របាក្សពតទពី២ ៣២:៣១)។ ព្រ្ិនហ្រើ ហ្តេច ហេហ្រាបាន្រហងកើន     

ឱកា្ដែលពពរះបានព្រទានថាវ េពទង់ ហែើម្ពីហធវើ ្រោ្ល់អំពពីអំណាច ហ្ចកតេពីល្អ 

ការអាណិតអា្ូរ រ្រ្់ពពរះ ថនរា្ន៍ អញពីស្រាដអល ហោរះរបាេការណ៍រ្រ្់

ពួកអ្កោំរារនឹងបានកាលា េហៅជាពនលាឺដែលចាក់ទមលាញរះភាពងងឹតជាមិនខ្ន។ 

្រ៉ាញដនតេ ពពរះអង្គបានតហមកើងខលាួនខ្្់ជាងពពរះថនពួកពល្ររវិរ។ ពពរះអង្គ «មិនបាន

្ងពពរះគញណតាមដែលពពរះបានហពបា្ែល់ពទង់ហោរះហទ ែ្ិតពទង់មានពពរះ

ទ័េកហពមើកធំហឡើង» (ខ ២៥)។ 

 លទធា្លដែលនឹងហកើតហឡើង គឺជាហពរារះមេនតេរាេែ៏គួរឲ្យភ័េខ្លា ច! 

ពពរះបានហ្រើក្រង្្ហ ញឲ្យហលាកហអរាេែឹងថា ការវលិពតឡ្់រថនពួករាជទូត 

ទំាងហោរះ កំពញងោំេកហៅជាមួេនូវរបាេការណ៍អំពពីពទព្យ្ម្តតេិដែលពួកហគ

បានហឃើញ ហេើេដែលហធវើឲ្យហ្តេចថននគរបា្៊រពីឡូន និងពួកោេមឺនហៅក្ញងនគរ

ហោរះហរៀ្រចំដ្នការ ហែើម្ពីហធវើឲ្យព្រហទ្រ្រ្់ពួកហគកាលា េហៅជាព្រហទ្អ្ក

មាន ហោេរារពទព្យ្ម្តតេិថនទពីពករុងហេររូាឡិម ជាក់ជាមិនខ្ន។ ហ្តេច

ហេហ្រាបានព្រពពឹតតេអំហពើបា្រជាទមងៃន់ «បានជាមានហ្ចកតេពីហពកាធមកពគ្រហលើ

ពទង់ និងពួកេូោ ហេើេពួកពករុងហេររូាឡិមវញិ» (ខ ២៥)។ 

 «ហោរះហោរាហអរាេហលាកមករាល់ហ្តេចហេហ្រា ទូល្ួរថា អ្ក 
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ពួករាជទូតមកពពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូន-ទំព័រ-409-

ទំាងហោរះបាននិយេអវពីខលារះ ហគមកពពីណាដែលមករាល់ពទង់ហនរះ ហេ ហ្ រាពទង់ 

ត្រថា ហគមកពពីព្រហទ្ឆ្ងៃ េណា្់ គឺពពីស្្រុកបា្៊រពីឡូន រចួហលាក ទូល ្ ួរហទៀត 

ថា ហគបានហឃើញអវពីខលារះហៅក្ញងពពរះរាជវងំ ហេហ្រាហ្លាើេថា ហគបានហឃើញរ្រ្់

ទំាងអ្់ដែលហៅក្ញងែំណាក់ហេើងហេើេ ក្ញងពពរះរាជពទព្យហេើងទំាង្រ៉ាញោម ន 

រាម នអវពីដែលហេើងមិនបាន្រង្្ហ ញែល់ហគហោរះហឡើេ។ ែូហច្រះ ហអរាេ ហលាក 

ទូលែល់ហេហ្រាថា ្ូមរាតេ ្់រពពរះ្រន្ូលរ្រ្់ពពរះហេេូវ៉ាថនពួកពល្ររវិរ

្ិន ហមើល នឹងមានពរាមកែល់ ដែលហគនឹងមកេកអ្់ទំាងរ្រ្់ពទព្យហៅ 

ក្ញងពពរះរាជវងំ និងរ្រ្់ទំាង្រ៉ាញោម នដែលពួកអេ្យហកាពទង់បាន្ន្សំទញកែរា្រ 

ែល់្ពវថ្ងៃហនរះ ោំហៅឯពករុងបា្៊រពីឡូន ឥត ទញកឲ្យមាន្ល់អវពីហឡើេ ហនរះឯង 

ជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះហេេូវ៉ា ឯពួក្រញពតាទំាង្រ៉ាញោម នដែលនឹងហកើតពពីពទង់មក 

ហោរះហគនឹងែឹកោំហៅ ឲ្យហធវើជាមនញ្្សកហពមៀវហៅក្ញងែំណាក់ថនហ្តេចស្្រុក

បា្៊រពីឡូន។

 «ហេហ្រាពទង់ មានពពរះ្រន្ូលហៅហអរាេថា ពពរះ្រន្ូលថនពពរះហេេូវ៉ា

ដែលបានថាហោរះ ក៏ល្អហេើេ» (ហអរាេ ៣៩:៣-៨)។

ច័ន្ទ-១៧ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ររហិទវ ជំពូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ្រោ្្រ ខលាួន ហៅ ចំហោរះ ពពរះអមាចា ្់ ហោរះ ពទង់ នឹង ែំហកើង 

អ្ក រាល់ រ្ា ហឡើង។ ។ យ៉ាកញ្រ ៤:១០

  ហោេពពរះទ័េហោរហពញហៅហោេវ្ិរ្ែិរារ ពី ហ្តេច «ហេហ្រា ពទង់ 

បាន្រោ្្រពពរះទ័េចញរះ ពពីការដែលមានចិតតេធំហោរះហៅ ពពមទំាងពួកអ្កហៅពករុង

ហេររូាឡិម្ង បានជាហ្ចកតេពីហពកាធរ្រ្់ ពពរះហេេូវ៉ា មិនបាន ធ្លា ក់មកហលើ 

ហគ ហៅក្ញងពរាហេហ្រាហឡើេ» (របាក្សពតទពី២ ៣២:២៦)។ ្រ៉ាញដនតេ ពរា្់រពូជថន  

អំហពើអាពកក់ពតរូវបានរា្រហពោរះរចួហៅហេើេ ហេើេកាល ណាែល់ហពលពរា្់រ   

ពូជហោរះនឹងែញរះពនលាកហឡើង រចួ្តេល់្លជាហ្ចកតេពីវោិ្និងភាពវកឹវរជាក់ជា

មិនខ្ន។  ហៅក្ញងអំឡញងហពល្រ៉ាញោម នឆំ្្ដែលហៅហ្្្ល់ ក្ញងរាជ្យរ្រ្់
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ហ្តេចថនរា្ន៍េូោហនរះ ព្រហទ្ជាតិមានភាព្ំ្ូរររញងហរឿងជាខ្លា ំង ហោេ

រារហរាល្ំរណងែ៏រងឹមំារ្រ្់ពទង់ក្ញងការរាតេ ររា្ថ នភាពពពីអតពីតកាល និង

ហោេរារការោំេក្ិរ ពីល្អមកថាវ េែល់ពពរះោមរ្រ្់ពពរះ ដែលពទង់្រហពមើ 

្រ៉ាញដនតេ ពពរះក៏បានរាកល្ងជំហនឿរ្រ្់ពទង់ជាខ្លា ំងណា្់ដែរ ហេើេពពរះអង្គ 

ពតរូវដតពជា្រថា មានដតោក់ទំនញកចិតតេហៅ ហលើពពរះហេេូវ៉ា្រ៉ាញហណាណ រះ ហទើ្រមាន

្ង្ឹមថានឹងមានជ័េជម្រះហលើអំណាចថនភាពងងឹត ដែលកំពញងោំមកនូវការ

ខូចខ្តែល់ពទង់ និងហធវើឲ្យរាស្តេរ្រ្់ពទង់ែល់នូវកតេពីវោិ្ហៅពរាចញងហពកាេ   

្រង្អ្់ហោរះ។

 ហរឿងថនការ្ររាជ័េរ្រ្់ហ្តេចហេហ្រា ដែលបាន្រង្្ហ ញការពិតថន  

ពទព្យ្ម្តតេិរ្រ្់ពទង់ែល់ពួករាជទូតដែលបានមកហធវើទ្្សនកិចចាទំាងហោរះ 

មានហពញហៅហោេហមហរៀន្ំខ្ន់ៗ្ពមា្់រមនញ្្សទំាងអ្់រ្ា។ ហេើងពតរូវ 

ដតនិយេអំពពីជំពូកល្ៗអ  ហៅក្ញង្រទពិហរាធន៍រ្រ្់ហេើង និយេអំពពី ហ្ចកតេពី  

ហមតាតេ ករញណា និងហ្ចកតេពី្្រ ញ្រ្ដែលព្រក្រហៅហោេហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់រ្រ្់ 

ពពរះ និយេអំពពីជហពរៅថនហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់ដែលរាម នអវពីហព្រៀ្រ្្ឹមរ្រ្់ពពរះអង្គ 

្ហកង្្គ រះ ឲ្យបានខ្លា ំងកាលា ជាទពី្ំរ ញ្ត។ ហៅហពលដែលចិតតេនិងគំនិតមានហពញហៅ

ហោេហ្ចកតេពីស្្ឡាញ់រ្រ្់ពពរះ ហោរះវនឹងមិនពិបាកនឹង្រហ ច្ា ញហ្ចកតេពីទំាង

ហោរះ ឲ្យចូលហៅក្ញងជពីវតិខ្ងពពលឹងវញិ្ញា ណរ្រ្់អ្កែថទហឡើេ។ គំនិតល្ៗអ  

ហ្ចកតេពីពបាថ្ាែ៏ថ្លា្្ូរ គំនិតថនហ្ចកតេពីពិតយ៉ាង ជាក់ ចបា្់ ហរាល្ំរណងមិន 

អាតាម និេម ការចង់បានហ្ចកតេពីអាណិតអា្ូរ និង ភាព្ររ ិ្ ញទធា នឹងរកហឃើញ

ហៅក្ញងកំណ្់រដែលក្់រទញកក្ញងចិតតេ។

 អ្កដែលហេើងព្រស្្័េទាក់ទងពពីមួេថ្ងៃហៅមួេថ្ងៃ ពតរូវការជំនួេ 

និងការដណោំពពីហេើង។ គំនិតរ្រ្់ពួកហគព្រដេលជាកំពញងហៅក្ញងរា្ថ នភាព

មួេ ដែល្មតេពីរ្រ្់អ្កហព្រៀ្របានហៅនឹងដែកហរាលហបារះចូលចំកដនលាងដែល

ពតរូវការចំាបាច់ែូហច្ារះដែរ។ ហេើងព្រដេលជាមិនអាចជួ្រនឹងមនញ្្សដ្រ្រហនរះ 

មតេងហទៀត ហៅថ្ងៃដ្្អកហឡើេ។ ហតើហេើងមានឥទធាិពលអវពីហៅហលើពួកអ្កែំហណើ រ



ពួករាជទូតមកពពីទពីពករុងបា្៊រពីឡូន-ទំព័រ-411-

ទំាងហោរះ? 

 ជពីវតិព្រចំាថ្ងៃ្្ញកហោេ្រន្ញកថនការទទួលខញ្ពតរូវដែលហេើងពតរូវដត

្ំរហពញ។ ោក្យ្មតេពី និង្កមមភាពរ្រ្់ហេើង មានឥទធាិពលហៅហលើមនញ្្ស 

ដែលហេើងជួ្រទាក់ទងជាហរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ែូហច្រះ ហេើងពតរូវដតហចរះ ហព្រើ ្រ្ូររ មាត់ 

និងរកសាជំោនរ្រ្់ហេើងហោេព្ររុងព្រេ័ត្! ចលោមួេដែល មិន បាន ព្ររុង 

ព្រេ័ត្ ជំោនមួេដែលោនហោេហធវ្ព្រដេ្ និងរលក ថនហ្ចកតេពីល្ួង 

ធំៗដែលកហពមើកហឡើង អាចហបាក្រក់មនញ្្សទមាលា ក់ ចូលហៅក្ញ ង ្ លាូវ ដែល ចញរះ 

ហៅខ្ងហពកាម។ ហេើងមិនអាចព្រមូលេកគំនិតដែលហេើងបានោក់ចូលហៅ

ក្ញងគំនិតរ្រ្់មនញ្្សែថទហោរះពតឡ្់រមកវញិបានហទ។ ព្រ្ិនហ្រើគំនិតទំាង

ហោរះជាគំនិតអាពកក់ ហេើងអាច្រហងកើតអារមមណ៍ថនកំហណើ នខ្ងអំហពើអាពកក់ 

ជាហពចើន ដែលហេើងមិនមានអំណាចអាចពគ្់រពគងបានហឡើេ។

 ្្ញេហៅវញិ ព្រ្ិនហ្រើគំររូ្រ្់ហេើងល្អ ហេើងអាចជួេែល់អ្កែថទ 

ក្ញង ការ្រហងកើនហរាលការល្អបាន មានន័េថា ហេើងបាន្តេល់អំណាចឲ្យពួកហគ 

ហធវើការល្អហេើេ។ ហេើេពួកហគក៏្រនតេហវន្រ ច្ាូ លឥទធាិពលល្អហោរះែល់អ្កែថទហ្្សង

ហទៀត្ងដែរ។  ែូហច្រះ មនញ្្សរា្់ររេ រា្់រោន់ោក់ពតរូវបានជួេហោេរារដត

ឥទធាិពលហោេមិនែឹងខលាួនរ្រ្់ហេើង។ អ្កហែើរតាមពពរះពគិ្តេែ៏ពិតពបាកែពតរូវ 

ពពងឹងហរាល្ំរណងល្អែល់មនញ្្សពគ្់ររ្ា ដែលពួកហគព្រស្្័េទាក់ទង។ 

អ្កហោរះ្រង្្ហ ញពពីអំណាចថនពពរះគញណនិងលក្ខណៈែ៏ពគ្់រលក្ខណ៍រ្រ្់ពពរះ 

ហៅចំហោរះមនញ្្សហលាកដែលកំពញងដតមិនហជឿពពរះ និងកំពញងដតង្់រនឹងអំហពើ បា្រ  

ហនរះ៕



ទំព័រ-412- ពួកហោរា និងហ្តេច

អង្គារ-១៨ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ររហិទវ ជំពូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ស្វែង រក ពពរះហេហូវ៉ា ក្នុង កាល សែល អាច នឹង រក ពទង់ 

ហ�ើញ ហហើេ អំពាវនាវ ែល់ ពទង់ ក្នុង កាល សែល ពទង់ គង់ ហៅ ជិត ចនុរះ។ 

ហអសាេ ៥៥:៦

 ហៅក្នុងពរាសែលព្រហទ្ជាតិជួ្រហ្ចកតេពីវនិា្យ៉ាងធងៃន់ធងៃរ ហៅហពល

សែលកងទ័ពអា្ហ្៊ើរកំពនុងឈ្លា នពានទឹកែពីេូដា ហហើេហមើលហៅោក់ែូច

ជាមិនមានអ្កណាអាចជួេ្ហ្រ្គ រះទពីពករុងហេរសូាឡិម ឲ្យរចួពពីការវនិា្

ហៅទពី្រញ្ច ្់របានហទហនារះ ហ្តេចហហហ្រាបានព្រមូលកងទ័ពថននគររ្រ្់ពពរះអងគ 

ហែើម្ពីតទល់នឹងការហកៀ្រ្ង្កត់ពពី្ំណាក់កងទ័ព្ពតរូវថនសា្ន៍ែថទែ៏ខ្លា ំង

ពូសកនិងកាលា ោន សែលមិនធ្លា ្់រសាគ ល់្ររាជ័េមតេងណាហសារះហនរះ ហហើេពទង់ 

បានទនុកពពរះទ័េហលើពពរះហេហូវ៉ាឲ្យជួេរហំដារះ។ ហ្តេចហហហ្រាបានកមសានតេ

ចិតតេែល់កងទ័ពេូដាថា «ចូរមានកមាលា ំងហឡើង ហហើេចិតតេកាលា ោនចនុរះ កនុំឲ្យ ភ័េខ្លា ច 

ឬស្េនុតចិតតេ ហដាេហពពារះហ្តេចអា្ហ្៊ើរ និងពួកពលទំាងហវែូង សែលមកជាមួេ 

ហនារះហឡើេ ែ្ិតហៅខ្ងហេើង មានមួេអងគ សែលពូសក ជាង ពួកហគហៅហទៀត 

ចំសែកហគ មានសតថែខ្ងសាច់ឈ្ម្រ៉ានុហណាណ រះ សតខ្ង ហេើង វញិ មានពពរះហេហូវ៉ា 

ជាពពរះថនហេើងរាល់រ្ា្ពមា្់រនឹងជួេ ហហើេ ហធវែើ ចមបាងំជំនួ្ហេើង ពួក្រណាតេ ជន

ក៏ស្អែកចិតតេហៅហលើពពរះ្រន្ូលថនហហហ្រាជាហ្តេចេូដា» (របាក្សពតទពី២ ៣២:៧, ៨)។

 ការសែលហ្តេចហហហ្រាមាន្រន្ូលហដាេការហជឿជាក់យ៉ាងហនរះ គឺ 

មិន  សមនហដាេរាមា នហហតនុ្លហនារះហទ។ ហៅហពលសែលពពរះបានហព្រើហធវែើជាែំ្រង

ថនហ្ចកតេពីហពកាធរ្រ្់ពទង់មួេរេៈ ហែើម្ពីដាក់ទែ្ឌ កមមាែល់នគរទំាង ឡាេ 

៣០

ការរដំោះពីកងទ័ពអាសដស៊ើរ



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-413-

ហនារះ កងទ័ពអា្ហ្៊ើរែ៏អំនួតមិនសមនសតងសតមានជ័េជម្រះរហូតហនារះហទ។ 

្ូមហមើលគម្ពីរហអសាេ ១០:៥។ «កនុំឲ្យខ្លា ចចំហពារះសា្ន៍អា្ហ្៊ើរហនារះហឡើេ» 

គឺជាពពរះរាជសាររ្រ្់ពពរះជាមា្ច ្់តាមរេៈហោកហអសាេ មកែល់អ្កសែល 

រ្់ហៅទពីពករុង ន្ុពីេ៉ាូន កាលពពី្រ៉ានុនាមា នឆំ្្មនុន «ែ្ិត ហៅ  សត្រនតេិចហទៀត … ពពរះហេហូវ៉ា

ថនពួកពល្ររវិរពទង់នឹងពន្យនុរះរពំាត់មួេមក ទា្់នឹងហគ ស្រ្រែូចជាកាលព្រោរ

ជពីវតិសា្ន៍មា៉ា ឌាន ហៅពតង់្មាអូរ្ិរ ពទង់នឹងយរែំ្រងពពីហលើទឹក្មនុពទ ែូច 

យ៉ាងរហ្រៀ្រហៅស្រុកហអ ន្ុពីព្សែរ។ ហៅថ្ងៃហនារះ ្រន្នុកសែលហគដាក់ហលើឯងនឹង

បាត់ហចញពពីសាមា ឯងហៅ ហហើេនឹមសែលហគដាក់ហលើឯងនឹងបាត់ហចញពពីកឯង

សែរ ឯនឹមហនារះនឹងពតរូវ្ំរផ្លា ញ ហដាេហពពារះពិធពីោ្រហព្រង» (ខ ២៤ ែល់ ២៧)។

 ហៅក្នុងសារថនហ្ចកតេពីទំនាេមួេហទៀត «ហៅឆំ្្សែល ហ្តេច អ័ោ្ 

ន្ុគតហៅ» ហោរាហអសាេបានព្រកា្ថា «ពពរះហេហូវ៉ាថនពួកពល្ររវិរ ពទង់ 

បាន្្្ថា ពិតពបាកែជានឹងហកើតមានែូចជាអញបានគិតហហើេ ក៏ នឹង  ្ ហពមច  

ែូចជាអញបានកំែត់ទនុក្ង គឺអញនឹង្ំរបាក់ទ័ពពួក អា្ហ្៊ើរ សែល  ហៅក្នុង 

ស្រុកអញ ហហើេនឹងជាន់ឈលាពីហគហៅហលើភ្ំរ្រ្់អញ ពរាហនារះ នឹមរ្រ្់ហគនឹង 

បាត់ហៅ ហហើេ្រន្នុករ្រ្់ហគនឹងបាត់ពពីសាមា ហចញ ហនារះហហើេ ជាការសែលបាន 

្ហពមចនឹងហធវែើ ហៅហលើស្នែពីទំាងមូល ហហើេ ហនរះជា ពពរះហ្តេ សែលបាន្ន្ឹង 

ហៅហលើនគរទំាងពួង ែ្ិតពពរះហេហូវ៉ា ថនពួកពល្ររវិរ ពទង់ បាន្ហពមចនឹង 

ហធវែើហហើេ ហតើអ្កណា នឹងរលំ្់ររោំង បាន ពពរះហ្តេថន ពទង់ បានលូកហៅហហើេ 

ហតើអ្កណានឹង្រងវែិលឲ្យពតឡ្់រហៅវញិបាន» (ហអសាេ ១៤:២៨, ២៤-២៧)។

 ពពរះបាន្ំរស្រកអំណាចថនការហកៀ្រ្ង្កត់ហហើេ។ ្រ៉ានុសនតេ ហៅហែើម រាជ្យ  

រ្រ្់ពពរះអងគ ហ្តេចហហហ្រាហៅសត្រនតេថាវែ េ្ួេសារអាករែល់ហ្តេចនគរ

អា្ហ្៊ើរែសែល ហែើម្ពីឲ្យស្្រហធវែើហៅតាមកិច្ច្នយាសែលបានហធវែើហឡើងជាមួេ

នឹងហ្តេចអ័ោ្។ ហៅហពលជាមួេរ្ាហនារះ ពពរះរាជាបាន «ព្ឹរកសា នឹង ពួក អ្ក 

ជាព្រធ្ន ហហើេនិងពួកមននុ្្សខ្លា ំងពូសករ្រ្់ពទង់» ហហើេបានហធវែើកិច្ចការពគ្់រ

យ៉ាងសែលអាចហធវែើបាន ហែើម្ពីការពារពពរះរាជនគររ្រ្់ពពរះអងគ។ ពទង់បានពិនិត្យ 



ទំព័រ-414- ពួកហោរា និងហ្តេច

ឲ្យែឹងចបា្់ថា មានទឹកពគ្់រពរាន់ហៅក្នុងកំស្ងទពីពករុងហេរសូាឡិមហហើេ 

ខែៈសែលមិនមានទពីពករុងណាខវែរះខ្តហឡើេ។ «ពទង់ មាន  ពពរះទ័េកាលា ហឡើង 

ក៏្ង់កំស្ងសែលបាក់ស្រកហឡើងវញិ ហហើេឲ្យហ្មាើ នឹង ្រ៉ាមទំាង្រ៉ានុនាមា ន ពពមទំាង 

្ង់កំស្ងមួេហទៀត ហៅខ្ងហពរៅហហើេ ហធវែើឲ្យ ្រ៉ាមមពីឡូរ សែលហៅក្នុងពករុង 

ដាវ ពីឌ បានមំាមួនហឡើង្ង ក៏ហធវែើហពគឿង្ស្សាតេ វនុធ និងសខលជា្ររ្ូិររ ពទង់តំាង

ឲ្យមានហមពក្ួង្ឹកពតរួតហលើ្រណាតេ ជន ក៏ ព្រមូល  ជនទំាងឡាេមកឯពទង់ 

ហៅទពីធ្លា ពតង់មាត់ទាវែ រទពីពករុង មានពពរះ ្រន្ូល កមសានតេចិតតេហគ» (របាក្សពតទពី២ 

៣២:៣, ៥, ៦)។ រាមា នអវែពីហ្្្ល់ សែលពទង់មិនបានហធវែើ្ពមា្់រទ្់រទល់នឹង

ការហឡាមព័ទ្ពពី្ំណាក់្ពតរូវហឡើេ។

ពុធ-១៩ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ររហិទវ ជំពូក៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ សត អ្់ អ្ក ណា សែល ្ ង្ឹម ែល់ ពពរះហេហូវ៉ា វញិ ហនារះ 

នឹង មាន កំឡាំង ចំហរ ើន ជានិច្ច ហគ នឹង ហហើរ ហឡើង ហៅ ហលើ ហដាេ សាលា ្រ ែូច ជា 

ឥ្ន្ពី ហគ នឹង រត់ ហៅ ឥត សែល ហត់ ហហើេ នឹង ហែើរ ឥត សែល ហលវែើេ ហឡើេ។  

ហអសាេ ៤០:៣១

 ហៅ្ម័េសែលហ្តេចហហហ្រាបានហឡើងពគងរាជ្រលលា័ង្កហលើនគរេូដា 

កងទ័ពអា្ហ្៊ើរបានចា្់រកូនហៅអនុពីសសាសអល ពពីនគរភាគ ខ្ងហជើង មួេ ចំនួនធំ 

េកហៅជាហឈលាើេ្ឹករចួហៅហហើេ ហហើេពពីរ្រពីឆំ្្្រន្ា្់រពពីពពរះអងគបានហឡើង

ពគងរាជ្យ និងហៅហពលសែលពទង់កំពនុងសតពពងឹងការការពារទពីពករុងហេរសូាឡិម 

កងទ័ពអា្ហ្៊ើរក៏បានហឡាមព័ទ្ និងចា្់រេកទពីពករុងសាមា៉ា រ ពី ហហើេក៏បាន

ហធវែើឲ្យអំ្ូររទំាងែ្់រពតរូវស្រកសខញែកខ្្ច ត់ខ្្ច េ ហៅពា្ហពញទំាងអាណាហខតតេថន

ព្រហទ្អា្ហ្៊ើរ។ ពពំព្រទល់ព្រហទ្េូដាមានចមាងៃ េសត្រ៉ានុនាមា នគពីឡូសម៉ាពត

្រ៉ានុហណាណ រះ ហហើេទពីពករុងហេរសូាឡិមមានចមាងៃ េមិនែល់ស្រ៉ាត្ិ្រគពីឡូសម៉ាពត

្ង ចំសែកហភាគពទព្យជាហពចើនសែលហគរកហ�ើញហៅក្នុងពពរះវោិរ បានទាក់

ទាញខ្មា ំង្ពតរូវឲ្យចង់វលិពតឡ្់រមកវញិជាខ្លា ំង។ 



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-415-

 ្រ៉ានុសនតេ ហ្តេចថននគរេូដាបានតំាងពពរះទ័េថានឹងហធវែើកិច្ចការសែលជា

ចំសែករ្រ្់ពទង់ហែើម្ពីហរៀ្រចំទ្់រទល់ជាមួេនឹង្ពតរូវ ហដាេបាន្ហពមច

នូវកិច្ចការទំាងឡាេសែល្មត្ថភាព និងកមាលា ំងរ្រ្់មននុ្្សអាចហធវែើបាន 

ហហើេពទង់បានព្រមូលកងទ័ពរ្រ្់ពទង់ និងបានហលើកទឹកចិតតេែល់ពួកហគឲ្យ

មានហ្ចកតេពីកាលា ោនហឡើង។ «ចំសែកហគមានសតថែខ្ងសាច់ឈ្ម ្រ៉ានុហណាណ រះ 

សតខ្ងហេើងវញិ មានពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនហេើងរាល់រ្ា ្ពមា្់រនឹងជួេ 

ហហើេហធវែើចមបាងំជំនួ្ហេើង» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ៣២:៨ ខ្ងហែើម)។ 

 រាមា នអវែពីអាចពពងឹងហ្ចកតេពីជំហនឿរហ័្ជាងការអននុវតតេហ្ចកតេពីជំហនឿហឡើេ។ 

ហ្តេចថននគរេូដាបានហរៀ្រចំទ្់រទល់នឹងព្យនុរះសែលនឹងហបាក្រក់មក ហហើេ 

ឥឡូវហនរះ ហដាេទនុកចិតតេថា្រទទំនាេព្រឆំ្ងនឹងកងទ័ពអា្ហ្៊ើរនឹងពតរូវបាន

្ហពមច ពពរះអងគបានព្រគល់ពពរះជនមារ្រ្់ពទង់ថាវែ េហៅពពរះ។ «ពួក្រណាតេ ជន

ក៏ស្អែកចិតតេហៅហលើពពរះ្រន្ូលថនហហហ្រា ជាហ្តេចេូដា» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ 

៣២:៨ ខ្ងចនុង)។ ហតើកងទ័ពអា្ហ្៊ើរគិតែូចហមតេច ហដាេមានកមាលា ំងមកពពី

ការែហែតេើ មហជាគជ័េពពីនគរែ៏ធំ្ំរ ន្ុតហៅហលើស្នែពី និង មានហជាគជ័េហលើ 

ទពីពករុងសាមា៉ា រ ពី ហៅព្រហទ្អនុពីសសាសអល ហហើេឥឡូវហនរះបាន្រសងវែរកងទ័ពរ្រ្់

ពួកហគ ្ំហៅមកព្រហទ្េូដាហទៀតហនារះ? ហតើពួកហគគិតថាពួកហគមានអំនួត

យ៉ាងណា? «ថែអញបានលូកហៅចា្់រេកអ្់ទំាង នគរ សែលហរារពែល់ រ្ូរពពរះ 

ជាស្រុកសែលមាន រ្ូរឆ្លា ក់វហិ្្ជាងរ្ូរឆ្លា ក់ហៅពករុងហេរសូាឡិម និងពករុង 

សាមា៉ា រ ពីហៅហហើេ ចនុរះហតើអញនឹងមិនហធវែើែល់ពករុងហេរសូាឡិម និងរ្ូរពពរះរ្រ្់ហគ 

ែូចជាបានហធវែើែល់ពករុងសាមា៉ា រ ពី និងរ្ូរ ពពរះ  រ្រ្់ហគសែរហទឬអពី?» (ហអសាេ 

១០:១០, ១១)។

 វ្ិរតតេិសែលហគបានរពឹំងទនុកជាេូរមកហហើេហនារះ ទពី្ំរ ន្ុតក៏ បាន ហកើត ហឡើង 

សមន។ កងទ័ពអា្ហ្៊ើរ សែលសតងសតមានជ័េជម្រះជា្រនតេ្រន្ា្់រ ឥឡូវហនរះ 

ក៏បានមកែល់ព្រហទ្េូដា។ ហដាេមានទំននុកចិតតេពពីជ័េជម្រះ ពួកហមែឹកនំា

បានសចកកមាលា ំងរ្រ្់ពួកហគជាពពីរកង មួេកងពតរូវព្រឈមជាមួេនឹងកងទ័ព



ទំព័រ-416- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហអ ន្ុពីព្ហៅភាគខ្ងត្ូង ខែៈសែលមួេកងហទៀតពតរូវហឡាមព័ទ្ទពីពករុងហេរសូាឡិម។

ឥឡូវហនរះ ហ្ចកតេពី្ង្ឹមសតមួេគត់រ្រ្់សា្ន៍េូដា គឺមានសតទពីពឹង ហៅហលើ  

ពពរះ ្រ៉ានុហណាណ រះ  ជំនួេមកពពីព្រហទ្ហអ ន្ុពីព្សែលអាចចូលមកជួេហនារះពតរូវបាន

កាត់ផ្តេ ច់រចួហៅហហើេ ហហើេរាមា ននគរណាមួេហៅជិត សែលអាចឲ្យខ្ចពីថែមិតតេភាព

មកហព្រើបានហនារះហឡើេ។

 ពួកហម្រញ្ជា ការកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ មានទំននុកចិតតេហលើកងទ័ពែ៏មានវន័ិេ

រ្រ្់ពួកហគ បានហរៀ្រចំការជួ្រព្រជនុំជាមួេនឹងហមែឹកនំាថននគរេូដា ហៅហពល

សែលពួកហគ្ររ្គ ្់រឲ្យព្រគល់ទពីពករុងមកឲ្យពួកហគយ៉ាងពពហហើន។ ការ្ររ្គ ្់រ ហនរះ

មានមកជាមួេនូវការហជរព្រមា្ែល់ពពរះនាមថនពពរះរ្រ្់សា្ន៍ហហហពពើរ។ 

ហដាេសារសតភាពកហមសាេនិងការហបារះ្រង់ជំហនឿថនព្រជារាស្្តេ អនុពីសសាសអល 

និងេូដា នគរជិតខ្ងសលងហកាតខ្លា ចែល់ពពរះនាមរ្រ្់ពពរះហទៀត ហហើេពពរះនាម

រ្រ្់ពពរះអងគក៏ពតរូវរងការព្រមា្ជា្រនតេ្រន្ា្់រ។ ្ូមហមើលគម្ពីរហអសាេ ៥២:៥។

ពពហស្បតិ៍-២០ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ្ររហិទវ ជំពូក៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ទូល្រងគំ បាន តំាង ពពរះហេហូវ៉ា ហៅ មនុខ ទូល្រងគំ ជា ែរា្រ 

ហហើេ ហដាេ ហពពារះ ពទង់ គង់ ហៅ ខ្ង សាតេ ំ ទូល្រងគំ បាន ជា ទូល្រងគំ មិន ពតរូវ រហងគើ 

ហឡើេ។ ទំននុកតហម្កើង ១៦:៨

 រា៉ា្រសាហក ជាហមទ័ពម្ាក់រ្រ្់ហ្តេចសានហហរ្ិរបាននិយេថា «ចូរ 

ហៅពបា្់រែល់ហហហ្រាថា ហ្តេចែ៏ជាធំ គឺជាហ្តេចស្រុកអា្ហ្៊ើរ ពទង់ មាន 

ពពរះ្រន្ូលែូហច្រះ ហតើទពីពឹងណាសែលឯងទនុកចិតតេហនរះ? ឯងនិយេថា ហេើងមាន 

គំនិត មានកមាលា ំង ហែើម្ពីនឹងចបាងំបាន (សតពាក្យ ឯងជាឥត អំហពើ ហសារះ) ហតើឯង 

ពឹងែល់អ្កណា បានជាឯង្ររះហបារនឹងអញែូហច្រះ?» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ 

១៨:១៩, ២០)។

 ពួកហមទ័ពទំាងហនារះកំពនុងសត្ន្នាហៅខ្ងហពរៅហកាលា ងទាវែ រទពីពករុង ្រ៉ានុសនតេ 

ពួកអ្កយមហៅក្នុងកំស្ងបានឮ ហហើេខែៈសែលពួករាជទូតតំណាងឲ្យហ្តេច



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-417-



ទំព័រ-418- ពួកហោរា និងហ្តេច

អា្ហ្៊ើរបានព្រកា្្ំហែើ រ្រ្់ពួកហគឮៗ ែល់ពួកហម ថន សា្ន៍េូដា 

ពួកហគបានទទួល្ំែូមពរឲ្យនិយេជាភាសា ន្ុពីរ ពី កនុំឲ្យ និយេជាភាសា 

េូដាអពី ហែើម្ពីកនុំឲ្យអ្កសែលហៅហលើកំស្ងែឹងពពីែំហែើ រការថនការព្រជនុំហនារះ។ 

ហដាេការព្រមា្ហៅនឹង្ំហែើ ហនារះ រា៉ា្រសាហក ែំហឡើង ្ ំហឡងកាន់សតឮហឡើង 

ហហើេបាន្រនតេនិយេជាភាសាេូដា សែលមាន ហ្ចកតេពីថា៖

 «ចូរសាតេ ្់រពពរះ្រន្ូលថនហ្តេចែ៏ជាធំ គឺហ្តេចអា្ហ្៊ើរចនុរះ ពទង់មាន 

ពពរះ្រន្ូល ែូហច្រះថា កនុំ្រហណាតេ េឲ្យហហហ្រា្រហញ្ឆោ តឯងរាល់រ្ាហឡើេ ែ្ិត

វមិនអាចនឹងជួេឲ្យឯងរាល់រ្ារចួបានហទ ក៏កនុំឲ្យហហហ្រានំាឲ្យឯងរាល់រ្ា

ទនុកចិតតេែល់ពពរះហេហូវ៉ា ហដាេថា ពពរះហេហូវ៉ាពទង់នឹងជួេឲ្យហេើងរាល់រ្ា

រចួជាមិនខ្ន ទពីពករុងហនរះនឹងមិនពតរូវព្រគល់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថែថនហ្តេចអា្ហ្៊ើរ

ហនារះហឡើេ កនុំឲ្យសាតេ ្់រតាមហហហ្រាឲ្យហសារះ ែ្ិតហ្តេចអា្ហ្៊ើរ ពទង់ មាន 

ពពរះ្រន្ូលែូហច្រះថា ចូរចងជាស្ានហមពតពីនឹងអញ ហហើេហចញ មកឯអញ ចនុរះ 

ហនារះនឹងបាន ន្ុពី្លចមា្ក រទំពំាងបាេជូរ និង្លហែើមោវែ  ក៏នឹង្ឹកទឹកអែតេូ ង 

រ្រ្់ខលាួនពគ្់ររ្ា ែរា្រែល់អញមកនំាឯងរាល់រ្ាហៅហៅឯស្រុកមួេ ែូចជា 

ស្រុករ្រ្់ឯងរាល់រ្ាហនរះ ជាស្រុកមានស្រូវ និងទឹកទំពំាងបាេជូរ ជា ស្រុក 

មាននំ្រនុ័ង និងចមា្ក រទំពំាងបាេជូរ្ង ចូរព្រេ័ត្សពកងហហហ្រា្រ្ួរលឯង

រាល់រ្ា ហដាេពាក្យថា ពពរះហេហូវ៉ាពទង់នឹងជួេឲ្យរចួជាមិនខ្ន ហតើមានពពរះ 

រ្រ្់សា្ន៍ែថទណា សែលជួេស្រុកហគ ឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រថែថនហ្តេចអា្ហ្៊ើរ

បាន? ហតើពពរះរ្រ្់ពួកពករុងោមា៉ា តនឹងពករុងហអើផ្ឌហៅឯណា? ហតើពពរះរ្រ្់ 

ពួកពករុងហ្ផ្សវមហៅឯណា? ហតើពពរះទំាងហនារះជួេពួកសាមា៉ា រ ពី ឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រ 

ថែអញបានឬ? ក្នុង្រណាតេ ពពរះទំាង្រ៉ានុនាមា នហនារះ ហតើមានពពរះណាសែលជួេ ស្រុកហគ 

ឲ្យរចួ ពពី កណាតេ ្់រថែអញបាន បានជាពពរះហេហូវ៉ា ពទង់នឹងជួេឲ្យពករុង ហេរសូាឡិម 

រចួពពីកណាតេ ្់រថែអញបានសែរ?» (ហអសាេ ៣៦:១៣-២០)។

 ពួកកូនហៅថនសា្ន៍េូដា «ហគហៅសតហ្ងៃៀម ឥតហ្លាើេែល់ហោក 

្ូម្ពីសតមួេមា៉ា ត់្ង» ត្រហៅនឹង្មតេពីឡកឡឺេហនារះ។ ពួករាជទូតតំណាង



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-419-

ឲ្យសា្ន៍េូដាបានវលិពតឡ្់រមករាល់ហ្តេចហហហ្រាវញិ «ទំាងអាវរ សហក 

ក៏ទូលពទង់តាមពាក្យរ្រ្់រា៉ា្រសាហកទំាងអ្់» (ខ ២១ និង ២២)។ ហដាេបាន

ពជា្រពពីការជំទា្់ហដាេការព្រមា្ហនារះ ហ្តេច «ពទង់ក៏សហក ពពរះពស្្តេ ហហើេ 

ហ្លាៀកពាក់្ំពត់ថធមាវញិ ចូលហៅក្នុងពពរះវោិរថនពពរះហេហូវ៉ា» (ពងសាវតារ ក្សពត   

ទពី២ ១៩:១)។ 

 ហ្តេចក៏បានចាត់អ្កនំាសារហៅជពមា្រហោកហអសាេ អំពពីលទ្្ល 

ថនកិច្ចព្រជនុំហនារះ «ថ្ងៃហនរះជាថ្ងៃមានហ្ចកតេពីហវទនា ហ្ចកតេពីផ្្ច ញ់ផ្្ច ល និងហ្ចកតេពី

ែំហនៀលហព្រៀ្រែូចជាកូនពគ្់រសខហហើេ សតរាមា នកមាលា ំង នឹង ្ ពមាល មកហសារះ 

ព្រសហលជាពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនហោក ពទង់នឹងឮអ្់ពាក្យទំាង្រ៉ានុនាមា នរ្រ្់

រា៉ា្រសាហកហនរះ សែលហ្តេចអា្ហ្៊ើរ ជាហៅោវែ េហគ បានចាត់ឲ្យមកព្រកួត នឹង 

ពពរះែ៏មានពពរះជនមារ្់ហៅ ហហើេនឹង្រហន្ា្ែល់ហគ ហដាេ ហពពារះពាក្យទំាងហនរះ 

សែលពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនហោក បានឮហហើេហទែឹង ែូហច្រះ ្ូមអធិសាឋា ន 

ឲ្យ្ំែល់សែលហៅ្ល់ចនុរះ» (ខ ៣ និង ខ ៤)។

 «ែូហច្រះ ហ្តេចហហហ្រា និងហោរាហអសាេ ជាកូនអ័ម៉ាូ្ ក៏អធិសាឋា ន 

ពពីែំហែើ រហនារះ ហហើេអំពាវនាវែល់ឋាន្ួគ៌» (របាក្សពតទពី២ ៣២:២០)។

សុពក-២១ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្រាល ជំពូក១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ រង់ចំា ពពរះហេហូវ៉ា ចនុរះ ចូរ មាន កំឡាំង ហហើេ ឲ្យ ចិតតេ 

កាលា ោន ហឡើង ហអើ គួរ រង់ចំា ពពរះហេហូវ៉ា ហៅ។  ទំននុកតហម្កើង ២៧:១៤

 ពពរះបានហ្លាើេត្រហៅនឹងការអធិសាឋា នថនអ្ក្រហពមើរ្រ្់ពទង់។ ពពរះ

បានព្រទានសារែល់ហ្តេចហហហ្រាតាមរេៈហោកហអសាេថា «ពតរូវឲ្យអ្ក

រាល់រ្ាទូលែល់ហៅោវែ េរ្រ្់អ្កថា ពពរះហេហូវ៉ាពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូហច្រះ 

កនុំឲ្យខ្លា ចចំហពារះពាក្យ្មតេពី សែលឯងបានឮ ជាពាក្យសែល ពួក្រហពមើ រ្រ្់ ហ្តេច 

អា្ហ្៊ើរ បានព្រមា្ែល់អញហនារះហឡើេ ហមើល អញនឹង្រណាតេ លគំនិតវ

ឲ្យ្ហពមចនឹងពតឡ្់រហៅស្រុកវវញិ ហដាេបានឮែំែឹងមួេ រចួអញ នឹង ឲ្យ វ 



ទំព័រ-420- ពួកហោរា និងហ្តេច

ែួលសាលា ្់រហដាេដាវ ហៅក្នុងស្រុករ្រ្់វហៅ» (ពងសាវតា រក្សពត ទពី២  ១៩:៦, ៧)។

 ្រន្ា្់រពពីការចាកហចញរ្រ្់ពួកនាហមាឺនថនសា្ន៍េូដារចួមក ពួកអ្ក

តំណាងថនព្រហទ្អា្ហ្៊ើរក៏បានទាក់ទងហដាេផ្្ល់ជាមួេនឹងហ្តេចរ្រ្់

ពួកហគ សែលបានគង់ហៅជាមួេនឹងកងទ័ពសែលទ្់រទល់នឹងកមាលា ំងមកពពីព្រហទ្

ហអ ន្ុពីព្។ ហដាេបានឮរបាេការែ៍ហនារះ ហ្តេចសានហហរ ពី្រ «ក៏ហធវែើ្ំ្រនុពតមួល្ររ្្ក ច់

ែល់ពពរះហេហូវ៉ាជាពពរះថនសា្ន៍អនុពីសសាសអល ពពម ទំាង ហពាលទា្់នឹង ពពរះ ហដាេ 

ថា ឯពពរះរ្រ្់សា្ន៍ែថទទំាង្រ៉ានុនាមា ន ហៅ ស្រុកហ្្សងៗ មិនបានជួេរាស្្តេហគ

ឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រថែអញយ៉ាងណា ហនារះ ពពរះ រ្រ្់ហហហ្រា ក៏មិន អាចនឹងជួេ 

រាស្្តេ ខលាួន ឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រថែអញបានែូហច្ារះសែរ» (របាក្សពតទពី២ ៣២:១៧)។

 ការគំរាមកំសហងែ៏អំនួតហនរះបានហកើតហឡើងជាមួេនឹងសារថា៖ «ចូរ 

ឯងរាល់រ្ាពបា្់រែល់ហហហ្រា ជាហ្តេចេូដាែូហច្រះថា កនុំឲ្យពពរះ រ្រ្់ ្ ងឯង 

សែលឯងទនុកចិតតេហនារះ ្រហញ្ឆោ តឯងហដាេថា ពករុងហេរសូាឡិមនឹងមិនពតរូវព្រគល់

ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថែថនហ្តេចអា្ហ្៊ើរហនារះហឡើេ  ហមើល ឯង បាន   ឮនិយេពពី

ការសែលហ្តេចអា្ហ្៊ើរបានហធវែើ ែល់ស្រុកទំាង ្រ៉ានុនាមា ន ហហើេ គឺសែលពទង់បាន 

្ំរផ្លា ញហគអ្់រលពីងហៅ ែូហច្រះ ហតើឯងនឹងបានរចួឬ?  ឯសា្ន៍ែថទទំាង្រ៉ានុនាមា ន 

សែលពួកអេ្យហកាអញបាន្ំរផ្លា ញ គឺពួក ពករុង កូសាន ពករុងខ្រា៉ាន ពករុងហរស្ភ 

និងពួកកូនហៅហអសែន សែលហៅ ក្នុងស្រុក ហធឡាហ ើ្រ ហតើពពរះរ្រ្់ហគបាន ជួេ ឲ្យ 

ហគរចួឬហទ? ហតើហ្តេចពករុងោមា៉ា ត ហ្តេចពករុងហអើផ្ឌ និងហ្តេចថនពករុង ហ្ផ្សវម 

ពករុងហហណា និងពករុង អនុពីវ៉ា ហៅឯណា?» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ១៩:១០-១៣)។ 

 កាលហ្តេចថននគរេូដាបានទទួល្ំ្រនុពតថនការព្រមា្ហនារះហហើេ 

ពពរះអងគក៏េក្ំ្រនុពតហនារះចូលហៅក្នុងពពរះវោិរ ហហើេ «ោ្ំ្រនុពត ហនារះ ហៅ  

ចំហពារះពពរះ»។ ហហើេបានអធិសាឋា នហដាេហ្ចកតេពីជំហនឿ ន្ុំជំនួេពពីឋាន្ួគ៌ ហែើម្ពី

ឲ្យនគរទំាងឡាេហៅហលើស្នែពីែឹងថាពពរះថនសា្ន៍ហហហពពើពទង់មានពពរះជនមា

រ្់ហៅនិងកំពនុងពគងរាជ្យ្រលលា័ង្ក្ង (ខ ១៤)។ ពពរះកិតតេិនាមថនពពរះហេហូវ៉ាបាន

ល្ពី រន្ឺ គឺមានសតពទង់ហទសែលអាចនំាមកនូវការរហំដារះបាន។ ហ្តេចហហហ្រា 



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-421-



ទំព័រ-422- ពួកហោរា និងហ្តេច

ទូលអងវែរករហៅពពរះថា «ឱពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនសា្ន៍ អនុពីសសាសអល សែល 

ពទង់គង់ពពីហលើហចរ្៊ូរពីនហអើេ គឺពទង់សតមួេពពរះអងគពទង់ សែលជាពពរះថនអ្់ទំាង

សា្ន៍ហៅស្នែពីហនរះ ពទង់បាន្រហង្កើតថ្្ហម� និង ស្នែពី ឱពពរះហេហូវ៉ា ហអើេ 

្ូមពទង់ហ្្ៀងពពរះកាែ៌សាតេ ្់រ ឱពពរះហេហូវ៉ា ហអើេ ្ូមហ្រើកពពរះហនពតទត 

្ូមសាតេ ្់រអ្់ទំាងពាក្យរ្រ្់សានហហរ ពី្រ សែលបានហ្ញែើមកព្រកួតែល់ពទង់ 

ជាពពរះែ៏មានពពរះជនមារ្់ចនុរះ។ ឱពពរះហេហូវ៉ាហអើេ ហ្តេចអា្ហ្៊ើរបាន្ំរផ្លា ញ

អ្់ទំាងសា្ន៍ និងស្រុកហគជាពបាកែសមន ក៏បានហបារះហចាលពពរះរ្រ្់ហគ 

ហៅក្នុងហភលាើងសែរ ែ្ិតមិនសមនជាពពរះហទ គឺជាស្ាថែសែលមននុ្្សហធវែើមកពពីហឈើ 

ពពី្មាវញិ ហហតនុ ហនារះបានជាហគ្ំរផ្លា ញហៅបាន ែូហច្រះ ឱពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថន 

ហេើងខញែនុំហអើេ ្ូមពទង់ជួេ្ហ្រ្គ រះហេើងខញែនុំ ឲ្យរចួពពីកណាតេ ្់រថែហគ្ង ហែើម្ពី 

ឲ្យ ពគ្់រ ទំាង សា្ន៍ហៅស្នែពី បានែឹងថា គឺពទង់ជាពពរះហេហូវ៉ា សែល ជា ពពរះ 

សតមួេ ពពរះអងគហទ» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ ១៩:១៥-១៩)។

សៅរ៍-២២ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្រាល ជំពូក២

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អ្ក ណា សែល ពឹង ែល់ ពទង់ ហនារះ ក៏ មាន ហ្ចកតេពី អំែរ 

ែ៏ ហពពាងពពាេ ហហើេ មនុខ ហគ មិន សែល ពតរូវ ខ្មា ្ ហឡើេ ។ ទំននុកតហម្កើង ៣៤:៥

«ឱពពរះែ៏ឃ្វែ លសា្ន៍អនុពីសសាសអល ជាពពរះសែលនំាមនុខពួកេ៉ាូស្្រ 

ែូចជានំាហវែូងហចៀមហអើេ ្ូមហ្្ៀងពពរះកាែ៌សាតេ ្់រ 

ឱពពរះសែលគង់ហៅកណាតេ លហចរ្៊ូរពីនហអើេ ្ូមភលាឺមក។ 

្ូម្រណាតេ លឥទ្ិឫទ្ិរ្រ្់ពទង់ហឡើង 

ហៅចំហពារះពួក ហអពបាអិម ហ្រនយ៉ាមពីន និងមា៉ា នា៉ា ហ្ 

ហហើេយងមកជួេ្ហ្រ្គ រះហេើងខញែនុំ្ង។ 

ឱពពរះអងគហអើេ ្ូម្រងវែិលហេើងខញែនុំមកវញិ 

្ូមឲ្យពពរះភ្កតេពទង់ភលាឺមក ហនារះហេើងខញែនុំនឹងបានរចួហហើេ។ 



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-423-

«ឱពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនពួកពល្ររវិរហអើេ 

ហតើពទង់នឹងខ្ញែ ល់ទា្់នឹងហ្ចកតេពីអធិសាឋា នរ្រ្់រាស្្តេពទង់ែល់កាលណា?

ពទង់បានឲ្យហគ្ររហិភាគនំ្រនុ័ងសែលនំាឲ្យស្ក់ទឹកសភ្ក 

ពពមទំាងឲ្យហគ្ឹកទឹកសភ្កហពញររ្វែ ល់ហហើេ 

ពទង់បានហធវែើឲ្យហេើងខញែនុំពតឡ្់រជាហ្ចកតេពីទា្់សទងរ្ា ែល់ពួកអ្កជិតខ្ង៖ 

ពួកខ្មា ំង្ពតរូវរ្រ្់ហេើងខញែនុំក៏ហ ើ្ចឡកក្នុងពួកហគ 

ឱពពរះថនពួកពល្ររវិរហអើេ ្ូម្រងវែិលហេើងខញែនុំមកវញិ 

្ូមឲ្យពពរះភ្កតេពទង់ភលាឺមក ហនារះហេើងខញែនុំនឹងបានរចួហហើេ។ 

«ពទង់បានេកហែើមទំពំាងបាេជូរមួេពពីស្រុកហអ ន្ុពីព្មក 

ក៏្រហែតេ ញអ្់ទំាងសា្ន៍ែថទហចញ ហហើេបានដំាហែើមហនារះវញិ 

ពទង់បានហរៀ្រកសនលាងហៅជនុំវញិ 

ហហើេហែើមហនារះក៏ចាក់ឫ្ស្រកសាេហៅហពញក្នុងស្រុក 

មលា្់រហែើមហនារះបានពគ្រហពញហលើអ្់ទំាងភ្ំ 

ហហើេសខ្ងក៏បានែូចជាហែើមតាហពរៅថនពពរះ 

បានហបារះសខ្ងរហូតែល់្មនុពទ ហហើេលំពង់ែល់ទហនលា។

 

«ហហតនុអវែពីបានជាពទង់រលំំរ្រងហចញ 

ឲ្យអ្់អ្កហែើរតាមហនារះ បានហបាច្ំរផ្លា ញែូហច្រះ? 

ពជរូកក៏ហចញពពីថពពមកឈមាូ្ 

ហហើេ្តវែហៅវលក៏ ន្ុពី្ំរផ្លា ញសែរ 

ឱពពរះថនពួកពល្ររវិរហអើេ ហេើងខញែនុំអងវែរែល់ពទង់ ្ូមស្ររមកវញិ 

ហហើេទតពពីហលើឋាន្ួគ៌មកហមើល ពពមទំាងហពបា្ហែើមទំពំាងបាេជូរហនរះ្ង 

គឺជាហែើមសែលពពរះហ្តេសាតេ ំពទង់បានដំា 

ជាសខ្ងសែលពទង់បានហធវែើឲ្យមានកមាលា ំង្ពមា្់រអងគពទង់។ 



ទំព័រ-424- ពួកហោរា និងហ្តេច

«្ូមហពបា្ឲ្យហេើងខញែនុំមានជពីវតិហឡើងវញិ ហនារះហេើងខញែនុំនឹងអំពាវនាវែល់ពពរះនាមពទង់ 

ឱពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនពួកពល្ររវិរហអើេ ្ូម្រងវែិលហេើងខញែនុំមកវញិ 

្ូមឲ្យពពរះភ្កតេពទង់ភលាឺមក ហនារះហេើងខញែនុំនឹងបានរចួហហើេ» ។

ទំននុកតហម្កើង ជំពូក ៨០ ។

អាទិត្យ-២៣ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្រាល ជំពូក៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ចូរ ទនុក ដាក់ ្ លាូវ អ្ក នឹង ពពរះហេហូវ៉ា ចនុរះ ស្ម ទំាង ទនុក  ចិតតេ 

ែល់ ពទង់ ្ ង ហនារះ ពទង់ នឹង ហពបា្ ឲ្យ បាន ្ ំហរច ។ ទំននុកតហម្កើង ៣៧:៥

 ការទូលអងវែររ្រ្់ហ្តេចហហហ្រា ជំនួ្ព្រជារាស្្តេេូដា និងការ្រហ ើ្រ

តហម្កើងែល់កំពូលអ្កែឹកនំារ្រ្់ពួកហគ ស្្ររ្ាហៅនឹង ពពរះហឫទ័េ រ្រ្់ពពរះ។ 

ហៅក្នុងការអធិសាឋា នថាវែ េពពរះវោិររ្រ្់ពទង់ ហ្តេចសាឡូម៉ាូន បានអធិសាឋា ន 

ហៅពពរះ «្ូមឲ្យពាក្យទំាងហនរះ សែលហេើងបានទូលអងវែរ បាន ហៅចំហពារះពពរះ 

ហេហូវ៉ា ជាពពរះថនហេើងរាល់រ្ា ទំាងេ្់រទំាងថ្ងៃ ហែើម្ពីឲ្យពទង់បាន្ហពមចតាម

ហ្ចកតេពីពតឹមពតរូវចំហពារះហេើង ជាបាវ្រហពមើពទង់ និងពួក អនុពីសសាសអល ជារាស្្តេរ្រ្់ 

ពទង់្ង តាមពតរូវការរាល់សតថ្ងៃ ព្រហយជន៍ ឲ្យ អ្់ ទំាងសា្ន៍ហៅស្នែពី បាន 

ែឹងថា ពពរះហេហូវ៉ាពទង់ជាពពរះ ឥតមាន ពពរះឯណាហទៀតហសារះហឡើេ» (ពងសាវតារ 

ក្សពតទពី១ ៨:៥៩, ៦០)។ ការសែលពពរះពទង់ពតរូវ្ំសែងកតេពីអាែិតអា្ូរ គឺហៅ

ហពលសែលហមែឹកនំាថនសា្ន៍អនុពីសសាសអលបានចូលហៅក្នុងពពរះវោិររ្រ្់ 

ពពរះ ហហើេអធិសាឋា ន ន្ុំ ឲ្យពពរះ ជួេ រហំដារះពួកហគ ហៅពរាមាន្្រ្គ ម ឬ មាន

ការហកៀ្រ្ង្កត់ពពី្ំណាក់កងទ័ព្ពតរូវ (ខ ៣៣ និង ៣៤)។ 

 ពពរះមិនបានទនុកហចាលហ្តេចហហហ្រាឲ្យហៅហដាេរាមា នហ្ចកតេពី្ង្ឹម

ហនារះហទ។ ពពរះអងគ (ពពរះ) បានចាត់ហោកហអសាេហៅឯពទង់ (ហ្តេច) ហដាេ  

ទូលថាវែ េថា «ពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនសា្ន៍អនុពីសសាសអល ពទង់ មានពពរះ្រន្ូល 

ែូហច្រះ ហ្ចកតេពីសែលឯងបានអធិសាឋា នែល់អញ ពពីែំហែើ រ សាន  ហហរ ពី្រ ជាហ្តេច 



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-425-

អា្ហ្៊ើរ ហនារះអញបានេល់ពពមហហើេ ហនរះជាពពរះ្រន្ូលសែលពពរះហេហូវ៉ា

ពទង់មានពពរះ្រន្ូលពពីែំហែើ រហ្តេចហនារះ។ 

 «គឺថា  នាងពកមនុំថនពករុង ន្ុពីេ៉ាូនបាន្អែ្់រហខ្ើមែល់ឯង ហហើេបាន ហមើល  

រ្េែល់ឯង កូនស ព្ីថនពករុងហេរសូាឡិមបានពគវ ពីកបាលែល់ឯង។

 «ហតើឯងបានព្រកួត ហហើេព្រមា្ែល់អ្កណា ហតើទា្់នឹងអ្កណា

សែលឯងបានែំហឡើង្ំហឡង ហហើេហងើ្រសភ្កហឡើងជាខ្្់ែូហច្រះ? គឺទា្់នឹង

ពពរះែ៏្ររ ិ្ នុទ្ថនសា្ន៍អនុពីសសាសអលហទហតើ ឯងព្រកួតនឹងពពរះអមា្ច ្់ ហដាេ     

ពួក អ្ក សែលចាត់មកហនារះ ហដាេថា អញបានហឡើងហៅឯកំពូលភ្ំទំាង្រ៉ានុនាមា ន 

ហដាេ សាររហទរះចមបាងំអញ ក៏ែល់ទពីហពរៅ្ំរ ន្ុតថនថពពលបាែូន្ង អញនឹង

កា្់រអ្់ទំាងហែើមតាហពរៅសែលខ្្់ និងហែើមកហការះ សែលលអែ ជាង ហគហៅទពីហនារះ 

អញ នឹងចូលហៅែល់ទពីលំហៅ ន្ុតស្រុករ្រ្់ហគ គឺែល់ ចមា្ក រ រ្រ្់ហគ សែល 

ែនុរះដាលែូចជាថពព អញបានជពីក ហហើេបាន្ឹកទឹ ក ហៅស្រុក ែថទ ហហើេអញ

នឹងហធវែើឲ្យអ្់ទំាងទហនលាស្រុកហអ ន្ុពីព្រ ពីង្ងៃួតហៅ ហដាេ បាត ហជើងអញ។ 

 «ហតើឯងមិនបានឮថា អញបានគិតជាហស្ច និងហធវែើការ ទំាង ្រ៉ានុនាមា ន ហនរះ 

តំាងពពីេូរមកហហើេ ពពមទំាងចាត់សចងតំាងពពីចា្់្រនុរាែហទឬអពី? ឥឡូវហនរះ 

អញបាន្ហពមចការហនរះ គឺបានឲ្យឯង្ំរផ្លា ញទពីពករុងមានកំស្ង ឲ្យហៅជាគំនរ 

្ំរសែក ហហតនុហនារះបានជាពួកអ្កពករុងទំាងហនារះហខសាេកមាលា ំង ហគបានស្េនុតចិតតេ 

ហហើេពទឹងហៅ ហគក៏ែូចជាហ ម្ា ហៅវល និងពនលាកខ្ចពី ហហើេ ែូចជាហ ម្ា សែល ែនុរះ 

ហៅហលើែំ្ូរល្្រះ និងស្រូវសែល្វែិតហពកៀម មនុន សែលែនុរះហពញកមាលា ំង «អញែឹង  

កសនលាងសែលឯង អងគនុេ និងហវោណា សែល ឯងហចញចូល ក៏សាគ ល់ហ្ចកតេពីសែល

ឯងខឹងហរៅតេ នឹងអញសែរ ហដាេ ហពពារះ ឯង ខឹងនឹងអញែូហច្រះ ហហើេហដាេហពពារះ  

ហ្ចកតេពីពពហហើនរ្រ្់ឯង បានឮ មក ែល់ពតហចៀកអញ ហនារះអញនឹងដាក់កនលានុរះ

រ្រ្់អញហៅពចមនុរះឯង និងសែក ្ររ្ខា ំងរ្រ្់អញហៅមាត់ឯង ហហើេអញ នឹង 

ញាក់ឯង ឲ្យវលិ ហៅ តាម ្ លាូវ សែលឯងបានមកហនារះវញិ» (ពងសាវតារក្សពតទពី២ 

១៩:២០-២៨)។ 



ទំព័រ-426- ពួកហោរា និងហ្តេច

 កងទ័ពខ្មា ំង្ពតរូវបានហៅរាេពា្ហពញទំាងនគរេូដា ្រ៉ានុសនតេ ពពរះបាន

្នយាថានឹងព្រទានការអសា្ច រ្យតាមហ្ចកតេពីពតរូវការរ្រ្់ព្រជារាស្្តេ។ ពពរះរាជសារ

រ្រ្់ពពរះបានមកែល់ហ្តេចហហហ្រាយ៉ាងែូហច្រះ៖ «ការហនរះនឹងបានជាទពី្មាគ ល់

ែល់ឯងរាល់រ្ា គឺហៅឆំ្្ហនរះ ឯងរាល់ រ្ានឹង្ររហិភាគ ្ ល សែល ែនុរះឯង ែល់ឆំ្្ 

ទពីពពីរ ហនារះនឹង្ររហិភាគ្លសែលហកើតពពីហនារះហទៀត សត ែល់ឆំ្្ទពី្រពី ពតរូវឲ្យឯងរាល់រ្ា 

សា្រហពពារះ ពចរូតកាត់ ហហើេដំាចមា្ក រ ទំពំាង បាេជូរ រចួ្ររហិភាគពពី្លទំាងហនារះ  

ហៅ។ ឯ្ំែល់ថនពួកកូនហៅេូដាសែលរចួជពីវតិ ហគនឹងចាក់ឫ្ហៅហពកាម 

ហហើេនឹង្រហង្កើត្លហៅហលើ ែ្ិតនឹងមាន្ំែល់ហចញពពីពករុងហេរសូាឡិម

ហៅ ពពមទំាងពួកអ្កសែលរចួជពីវតិ ហចញពពីពករុង ន្ុពីេ៉ាូនសែរ ហ្ចកតេពីឧ្សាហ៍ 

រ្រ្់ពពរះហេហូវ៉ាថនពួកពល ្ររវិរ នឹងហធវែើការហនារះ ហហតនុហនារះបានជាពពរះហេហូវ៉ា 

ពទង់មានពពរះ្រន្ូលពពីែំហែើ រហ្តេចអា្ហ្៊ើរែូហច្រះថា ហគនឹងមិនចូលមកក្នុង 

ពករុង ហនរះហឡើេ ក៏មិនបាញ់ ពពរួញ ឬកាន់សខលហៅមនុខទពីពករុងហនរះ ឬជពីកស្ាម ហភាលា រះ 

ចបាងំនឹងទពីហនរះសែរ គឺហគនឹងវលិហៅវញិតាម្លាូវែសែល សែលហគបានមកហនារះ 

ឥតចូល មកក្នុង ទពីពករុងហនរះហឡើេ ហនរះជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះហេហូវ៉ា។ ែ្ិតអញ  

នឹង ការពារ ពករុងហនរះ រកសាទនុក្ពមា្់រខលាួនអញ គឺហដាេេល់ែល់ដាវ ពីឌ ជាអ្ក  

្រហពមើ អញ ្ ង» (ខ២៩ ែល់ ៣៤)។ 

ច័ន្ទ-២៤ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្រាល ជំពូក៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឱ ពពរះហេហូវ៉ា ហអើេ ្ូម ្ំរស្ររ ហេើង ខញែនុំ ឲ្យ វលិ មក ឯ ពទង់ 

វញិ ហនារះ ហេើង ខញែនុំ នឹង បាន ស្ររ មក ហហើេ ្ូម សក ជពីវតិ រ្រ្់ ហេើង ខញែនុំ ហឡើង វញិ 

ែូច ជា កាល ពពី ហែើម។ ្ររហិទវ ៥:២១      

 ការរហំដារះបានហកើតហឡើងហៅហវោេ្់រហនារះឯង «ហទវតាថន ពពរះ ហេហូវ៉ា  

ក៏ហចញហៅ ព្រោរទពីហបារះទ័ពរ្រ្់ពួកសា្ន៍អា្ហ្៊ើរ ្មាលា ្់រមននុ្្សអ្់

១ស្ន៨មនុឺន៥ពាន់នាក់ បានជាកាលហគហពកាកពពីពពឹកហឡើង ហនារះហ�ើញមននុ្្ស

ទំាងហនារះ ន្ុទ្សតហខ្មា ចសាលា ្់រទំាងអ្់» (ខ ៣៥)។ «មននុ្្សខ្លា ំងពូសក សែលមាន



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-427-

ចិតតេកាលា ោនក្នុងទពីហបារះទ័ពរ្រ្់ហ្តេចអា្ហ្៊ើរ ពពមទំាងពួកអ្កនំាមនុខ និង 

ពួកហមទ័ពទំាងអ្់» ពតរូវបាន្មាលា ្់រ (របាក្សពតទពី២ ៣២:២១)។

 មិនេូរ្រ៉ានុនាមា ន ែំែឹងថនការជំននុំជពមរះមកហលើកងទ័ពសែលពតរូវបានចាត់

ហៅវេេកទពីពករុងហេរសូាឡិមក៏បានហលចឮហៅែល់ហ្តេចសានហហរ ពី្រ សែល

កំពនុងទ្់រទល់កនុំឲ្យមានអនតេរាគមន៍ពពី្ំណាក់កងទ័ពហអ ន្ុពីព្ មក ជួេកងទ័ព 

េូដា។ ហដាេមានការភ័េខ្លា ច ហ្តេចអា្ហ្៊ើរក៏ព្រញា្់រព្រញាល់ចាកហចញ

ហៅ ហហើេ «ពទង់ក៏វលិហៅឯនគររ្រ្់ពទង់វញិ ហដាេ ហ្ចកតេពីហអៀនខ្មា ្» 

(ខ ២១ ខ្ងចនុង)។ ្រ៉ានុសនតេ ពទង់មិនបាន ហសាេ រាជ្យ ្រនតេហៅហទៀតហទ។ ស្្រហៅ

តាម្រទទំនាេសែលទ្្សន៍ទាេអំពពីអវសានកាលែ៏ទាន់ហន់រ្រ្់ពទង់មក

សមន គឺពពរះអងគពតរូវបានញាតិវង្សរ្រ្់ពទង់ហធវែើគនុត «ហនារះហអសារោហដាន ជា 

ពពរះរាជ្រនុពតា ក៏ហឡើងហសាេរាជ្យជំនួ្្ិរតា» (ហអសាេ ៣៧:៣៨)។

 ពពរះថនសា្ន៍ហហហពពើរបានេកជ័េជម្រះហលើកងទ័ពអា្ហ្៊ើរែ៏អំនួត 

ពពរះកិតតេិនាមថនពពរះហេហូវ៉ាក៏បានល្ពី ន្ុ្សាេ ហៅទូទំាង ព្រហទ្ សែលហៅ 



ទំព័រ-428- ពួកហោរា និងហ្តេច

ជនុំវញិ។ រ ពីឯហៅទពីពករុងហេរសូាឡិមវញិ ចិតតេរ្រ្់ព្រជារាស្្តេមានហពញហៅហដាេ

កតេពីអំែរែ៏្ររ ិ្ នុទ្។ ការទទូចអងវែរ ែ៏ហសាមា រះអ្់ពពីចិតតេរ្រ្់ពួកហគបានោេឡំ

ជាមួេនឹងការលន់តួបា្រនិងទឹកសភ្ក។ ពួកហគបានទនុកចិតតេហៅហលើពពរះហចសាតេ

រ្រ្់ពពរះទំាងស្រុង ហែើម្ពីជួេ្ហ្រ្គ រះ ហៅហពល មាន ហ្ចកតេពីពតរូវការែ៏ធំ  ហហើេ 

ពពរះអងគក៏មិនបានហធវែើឲ្យពួកហគខកចិតតេសែរ។ ឥឡូវហនរះ ហគឮ្ូរសត្ំហឡងចហពមៀង

្រហ ើ្រតហម្កើងែ៏ឱឡារកិយ៉ាងកងរពំង ហៅឯទពីោនថនពពរះវោិរ។

«ហៅស្រុកេូដាហគសាគ ល់ពពរះហហើេ 

ពពរះនាមពទង់ក៏ធំ ហៅក្នុងសា្ន៍អនុពីសសាសអល។ 

ហរាងឧហបា្្រ្រ្់ពទង់ហៅពករុងសាឡិម 

ហហើេទពីលំហៅពទង់ហៅភ្ំ ន្ុពីេ៉ាូន 

ហៅទពីហនារះ ពទង់បាន្ំរបាក់ពពរួញ ធ្ូ សខល និងដាវ 

ហហើេអ្់ទំាងហពគឿងចមបាងំ្រង់។ 

«ពទង់រនុងហរឿងឧតតេម ហហើេមានលមអែព្រហ ើ្រ ជាងភ្ំរពំាទំាង្រ៉ានុនាមា ន 

ពួកអ្កសែលមានចិតតេកាលា ោន ហគបានពតឡ្់រជារពំាវញិ 

ហគបានហែកអ្់ហពលហែករ្រ្់ហគហហើេ

ក្នុងពួកអ្កខ្លា ំងពូសកទំាង្រ៉ានុនាមា ន រាមា នអ្កណាមួេអាចហលើកថែហឡើងបានហឡើេ 

ឱពពរះថនយ៉ាកនុ្រហអើេ កាលណាពទង់្រហន្ា្ 

ហនារះទំាងរហទរះចមបាងំ និងហ្រះ្ង ក៏ពតរូវលក់្៊្់រទំាងអ្់រ្ា។ 

«គឺពទង់ ពទង់សតមួេ្រ៉ានុហណាណ រះ សែលគួរស្ញែងខ្លា ច 

កាលណាពទង់មានហ្ចកតេពីខ្ញែ ល់ ហនារះហតើអ្កណាអាចនឹងឈរ ហៅចំហពារះពទង់បាន 

ពទង់បានឲ្យឮពាក្យកាត់ហទា្ពពីហលើឋាន្ួគ៌មក 

ស្នែពីក៏ភ័េខ្លា ច ហហើេហ្ងៃៀមឈឹងហៅ 



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-429-

គឺក្នុងកាលសែលពពរះពទង់ឈរហឡើង ហែើម្ពីជំននុំជពមរះ 

ព្រហយជន៍នឹងជួេ្ហ្រ្គ រះែល់ពួកមននុ្្សរា្រសា ហៅស្នែពី ។  

«ពិតពបាកែជាហ្ចកតេពីហឃ្រហៅរ្រ្់មននុ្្ស នឹង្រហ ើ្រពទង់ 

ឯ្ំែល់ថនហ្ចកតេពីហឃ្រហៅ ហនារះពទង់នឹងរ្ួររតឹទនុកវញិ 

ចូរ្រន់ពពរះហេហូវ៉ា ជាពពរះថនឯងរាល់រ្ា ហហើេោ្ំរែន់ហនារះចនុរះ 

ចូរឲ្យអ្់អ្កសែលហៅជនុំវញិពទង់ េកតរ្វែ េមកថាវែ េែល់ពពរះែ៏គួរស្ញែងខ្លា ច 

ពទង់នឹងកាត់វញិ្ញា ែថនពួកពតកូលខ្្់ហចញ 

ពទង់ជាទពីគួរតក់្លានុត ែល់ពួកក្សពតហៅស្នែពី»។

ទំននុកតហម្កើង ជំពូក ៧៦ ។

អង្គារ-២៥ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្រាល ជំពូក៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ គឺ ពពរះហេហូវ៉ា សែល តពមរូវ អ្់ ទំាង ជំោន ថន មននុ្្ស លអែ 

ហហើេ ពទង់ ្ ពវែ ពពរះហឫទ័េ នឹង ្ លាូវ សែល ហគ ហែើរ សែរ។ ទំននុកតហម្កើង ៣៧:២៣

 ការហងើ្រហឡើងនិងការែួលរលំថនចពកភពអា្ហ្៊ើរមានហមហរៀនជាហពចើន

្ពមា្់រនគរទំាងឡាេហៅហលើស្នែពី នា្ម័េ្ពវែថ្ងៃហនរះ។ ពពរះវញិ្ញា ែ

្ររ ិ្ នុទ្បានភាជា ្់រ្ិរ ពីរនុងហរឿងថនអាណាចពកអា្ហ្៊ើរ ហៅពរាមានភាពចហពមើន

រនុងហរឿងែល់កំពូល ហៅនឹងចនុងហឈើែ៏ថ្លា្្ូរហៅក្នុង្ួនចបាររ្រ្់ពពរះ សែលពគ្រ 

ពពីហលើហែើមហៅជនុំវញិ។ 

 «ពពីហែើមពួកសា្ន៍អា្ហ្៊ើរ ហគជាហែើមតាហពរៅហៅថពពលបាែូន មាន 

សមកលអែ ហហើេ្៊នុ្រពទរុ្របំាងមលា្់រ ក៏មាន្ណាឋា នខ្្់ ហហើេកំពូល ហៅ កណាតេ ល 

សមកញឹក្្ិត … ។ ឯអ្់ទំាងសា្ន៍ធំៗ ក៏អាស្័េហៅ ហពកាម មលា្់រវសែរ។ 

យ៉ាងហនារះវបានលអែហមើល ហដាេហពពារះធំខ្្់ ហហើេមាន សមក សវង ែ្ិតឫ្វ 

ហៅសក្រទឹកជាហពចើន អ្់ទំាងហែើមតាហពរៅសែលហៅ្ួនចបារថនពពរះនឹង្ិរទបំាង

វមិនបាន ហែើមកហការះទំាង្រ៉ានុនាមា នមិន្រ៉ានុនសមកវ ហហើេហែើម ន្ុពកមក៏មិនហ្មាើនឹង

សមកវសែរ ឥតមានហែើមហឈើណាមួេ ក្នុង្ួនចបារ ថនពពរះសែលមានលមអែែូច  
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វ ហឡើេ …  បានជាអ្់ទំាងហែើមហឈើហៅហអសែន គឺហៅ្ួនចបារថនពពរះបាន

ពចសែននឹងវ» (ហអហ្រាល ៣១:៣-៩)។ 

 ្រ៉ានុសនតេ អ្កែឹកនំាថនព្រហទ្អា្ហ្៊ើរហនរះមិនបានហព្រើពបា្់ពពរះពរែ៏

ពិហ្្ហនរះ្ពមា្់រជាព្រហយជន៍ែល់មននុ្្សជាតិហទ គឺបាននំាមកនូវទនុកខា

ហវទនាែល់ទឹកែពីជាហពចើនហៅវញិ។ ពួកហគបាន្រនតេអននុវតតេតាមហរាលជំហនឿថពពថ្្ស 

សែលរាមា នធម៌ហមតាតេ  រាមា នខ្លា ចញហញើតចំហពារះពពរះ និងមននុ្្សណាហឡើេ ហដាេ

្រណាតេ លឲ្យនគរទំាងឡាេទទួលសាគ ល់ឧតតេមភាពរ្រ្់ពពរះថនទពីពករុងនពីនពីហវ 

សែលពួកហគបានហលើកតហម្កើងឲ្យខ្្់ជាងពពរះថនពួកពល្ររវិរ្ង។   

 ពពរះបានចាត់ហោកេ៉ាូណា្ឲ្យហៅឯពួកហគ ជាមួេនឹងសារ ថន ការ 

ពពមាន ហហើេពួកហគបាន្រន្ា្រខលាួនហៅចំហពារះពពរះថនពួកពល្ររវិរ ហហើេបាន 

ស្វែងរកការអត់ឱនហទា្មួេរេៈ។ ្រ៉ានុសនតេ មិនបាន្រ៉ានុនាមា ន ពួកហគក៏ស្ររហៅរក

ការថាវែ េ្រងគំរ្ូរពពរះវញិ ហហើេក៏បានពគ្់រពគង ពិភព ហោក ទំាងមូល។   

 ហោរាណាហ៊នុមបានព្រកា្ហថា្ក លហទា្ែល់មននុ្្សសែលជាអ្កព្រពពឹតតេ

អាពកក់ ហៅ ទពីពករុង នពីនពីហវ ថា៖ 

«ហវទនាែល់ទពីពករុង សែលព្រឡាក់ហដាេឈ្ម!

 វហពញហដាេហ្ចកតេពីកំភូត និងហ្ចកតេពីពចហឡាត 

ការរ្ឹរជាន់មិនហចរះបាត់ហចញហឡើេ 

«មាន ន្ុទ្សត្ូររពំាត់ ្ូរ្ន្ឹកថនកង់ 

្ូរហ្រះហបាល និង្ូរ�នុកឃ្ក់ថនរហទរះចមបាងំ ។

ហ�ើញទ័ពហ្រះហបាល្ំរនុក និងដាវសែលភលាឺចំាង ហហើេលំសពងហ្លាកៗ៖

 មានមននុ្្សសាលា ្់រយ៉ាង្ន្ឹក …។

«ពពរះហេហូវ៉ាថនពួកពល្ររវិរ ពទង់មានពពរះ្រន្ូលថា សន អញទា្់នឹងឯង»។ 

ណាហ៊នុម ៣:១-៥ ។



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-431-

 ពពរះែ៏ធំរាមា នពពំសែនហៅសត្រនតេរកសាកំែត់ពតាជាមួេនឹងនគរហ្្សងៗ 

ហដាេភាពពតឹមពតរូវឥតមានហលអែៀងែសែល។ ហៅហពលសែលហ្ចកតេពីហមតាតេ ករនុណា

ែ៏ ន្ុភាពរ្រ្់ពទង់ ជាមួេនឹងការអំពាវនាវឲ្យសកសព្រចិតតេ ្រញជា ពីហនរះ ហៅ សត ហ្រើក 

ចំហែសែល ្រ៉ានុសនតេ កាលណាតួហលខ បានហឡើងែល់ចំែនុ ច មួេសែល ពពរះបាន 

កំែត់ ហនារះកិច្ចការថនហ្ចកតេពីហពកាធរ្រ្់ពទង់ក៏ចា្់រហ្តេើម ្រញជា ពីក៏ បាន្ិរទ។ 

ហ្ចកតេពីអត់ធមាត់រ្រ្់ពពរះក៏ពតរូវឈ្់រ។ ក៏សលងមានអ្កណាអងវែរករ ន្ុំហ្ចកតេពី

ហមតាតេ ករនុណាជំនួ្មននុ្្សហទៀតសែរ។

 «ពពរះហេហូវ៉ាពទង់េឺតនឹងខ្ញែ ល់ ហហើេមានពពរះហចសាតេ យ៉ាងធំ ពទង់មិន  

លរះសលងហទា្រ្រ្់មននុ្្សហឡើេ ឯ្លាូវរ្រ្់ពពរះហេហូវ៉ា ហនារះហៅក្នុង ខ្យល់កួច 

ហហើេក្នុងព្យនុរះ្ង្រា ពពកទំាងឡាេជាធូលពីហនុេពពីពពរះបាទពទង់ ពទង់្តេពី 

្រហន្ា្ែល់្មនុពទ ក៏ហធវែើឲ្យហរាកហៅ ពទង់ហធវែើឲ្យទហនលាទំាង្រ៉ានុនាមា នរ ពីង្ងៃួតសែរ 

ចំសែកឯស្រុកបាសាន ក៏ហរាេហរៀវចនុរះ ពពមទំាងស្រុក ហកើសមល ្ ង ឯផ្្ក រ្រ្់

ថពពលបាែូនក៏ស្ហពានសែរ។ ភ្ំធំទំាងឡាេកហពកើកហៅ ចំហពារះ ពទង់ ហហើេ 

អ្់ទំាងភ្ំតូចក៏រោេហៅ ែពីរហំពើកចនុរះហឡើងហៅចំហពារះពពរះភ្កតេពទង់ ហអើ ទំាង 

ហោកិេ និងទំាងអ្់សែលអាស្័េហៅក្នុងហោកសែរ ហតើមានអ្កណាសែល

អាចនឹងឈរហៅមនុខហ្ចកតេពីរ្ាន់ក្ាញ់រ្រ្់ពទង់បាន? ហតើអ្កណានឹងធន់ ហៅ 

បាន ក្នុងហពលសែលហ្ចកតេពីខ្ញែ ល់ែ៏្ហ័្រ្រ្់ពទង់្ួលហឡើង? ឯហ្ចកតេពីហពកាធ

រ្រ្់ពទង់ហនារះក៏ចាក់ហចញែូចជាហភលាើង ហហើេ្មាទំាង្រ៉ានុនាមា នក៏ពតរូវស្រកហព្រៀ្របាន

នឹងហភលាើងហ្រះកំហទចផំ្្ង្មាហដាេសារពទង់» (ណាហ៊នុម ១:៣-៦)។

ពុធ-២៦ កញ្ញា   អំណាន ពពរះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអហ្រាល ជំពូក៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ពពរះហេហូវ៉ា ពទង់ មាន ពពរះ្រន្ូល ែូហច្រះ ថា កនុំ ្រពី ឲ្យ អ្ក ពបាជញែ 

អួត ពពី ពបាជាញែ  រ្រ្់ ខលាួន ហឡើេ ក៏ កនុំ ឲ្យ មននុ្្ស ខ្លា ំង ពូសក អួត ពពី កំឡាំង ខលាួន ឬ អ្ក 

មាន អួត ពពី ពទព្យ ្ ម្តតេិ រ្រ្់ ខលាួន សែរ។ ហេហរមា ៩:២៣     

 គឺហដាេសារសតយ៉ាងែូហច្ារះហហើេ សែលទពីពករុងនពីនពីហវ «ជាទពីពករុង សែល 
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សតងសតបាន្្របាេ ហហើេឥតកងវែល់ ជាពករុងសែល រសមង គិតក្នុង ចិតតេ ថា មាន 

សតអញហទ ហពរៅពពីអញរាមា នទពីពករុងណាហសារះ» បានពតឡ្់រ ជាសាងៃ ត់ ហពចៀ្រ «ទពី 

ពករុងហៅទហទ ក៏ហសារះ្ូន្យ ហហើេខូច្រង់ ឯចិតតេមននុ្្សក៏ រោេ ហៅ ហហើេ 

ជងគង់ ហគរែតេំ រ្ា ពគ្់រទំាងចហង្ករះចនុកហ្ៀត ហហើេមនុខហគ ទំាងអ្់ ក៏ហ្លាកសាលា ំង 

ហតើរងូ្ិង្ហហនារះបាត់ហៅឯណា? គឺជាកសនលាងសែលចិញ្ច ឹមពួក្ិង្ហស្ាវ ហហើេ 

្ិង្ហហឈ្មា ល ្ិង្ហញពីបានហែើរហៅទពីហនារះ ពពមទំាងកូន្ិង្ហ ឥត មានអ្កណា 

្ំរភ័េវហឡើេ» (ហ្ផ្នា ២:១៥; ណាហ៊នុម ២:១០, ១១)។ ហដាេ្មលាឹង  ហមើល 

ហៅមនុខ ្ំហៅហៅពរាសែលព្រហទ្អា្ហ្៊ើរែ៏អំនួតពតរូវបានទមាលា ក់ចនុរះ ហោក 

ហ្ផ្នាបានទ្្សន៍ទាេអំពពីទពីពករុងនពីនពីហវថា ៖ «អ្់ទំាងហវែូង្តវែនឹងហែក

ហៅកណាតេ លហនារះ ពពមទំាង្តវែពគ្់រពូជទំាងអ្់ ទំាង ហសាមា ញ និងសខវែក នឹង 

ទំហលើកបាល្្រ នឹងឮ្ំហឡងវេំ ពតង់អ្់ ទំាង ្រងអែួច ហហើេហៅមាត់ទាវែ រ 

ទំាង្រ៉ានុនាមា ន ហនារះ ន្ុទ្សតខូច្រង់ទហទ ែ្ិតហឈើតាហពរៅសែលហសសា្រជញ្ជា ំងពតរូវ

រា្់ហ្រើកទំាងអ្់» (ហ្ផ្នា ២:១៤)។ 

 អាណាចពកអា្ហ្៊ើរកាន់សតមាន្ិរ ពីរនុងហរឿង អាណាចពកហនរះក៏កាន់

សតធ្លា ក់ចនុរះហពរៅណា្់សែរ។ ហដាេេកឧទាហរែ៍ពពីរ្ូរភាពថនហែើមតាហពរៅ សែល 

ខ្្់ហហើេធំ  ហោរាហអហ្រាលបានទ្្សន៍ទាេឲ្យែឹងជាមនុនយ៉ាងចបា្់

ពពីការែួលរលំថនអាណាចពកអា្ហ្៊ើរ ហដាេសារសតអំនួតនិងអំហពើហឃ្រហៅ

រ្រ្់ខលាួន។ ហោកបានព្រកា្ថា៖

  «ហហតនុហនារះ ពពរះអមា្ច ្់ហេហូវ៉ា ពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូហច្រះថា … ហហើេ

មានកំពូលលូតហឡើងហៅកណាតេ លសមកញឹក្្ិត ហហើេមានចិតតេហបា៉ា ងហឡើង

ហដាេសារកម្្់ហនារះ ហនារះអញបានព្រគល់ហៅក្នុងកណាតេ ្់រថែថនអ្កែ៏ខ្លា ំង

ពូសករ្រ្់អ្់ទំាងសា្ន៍ អ្កហនារះនឹងព្រពពឹតតេនឹងវ តាមអំហពើអាពកក់ រ្រ្់វ 

អញបាន្រហែតេ ញវហចញហហើេ ពួកសា្ន៍ែថទ ជាពួកគួរស្ញែង ខ្លា ច     ថនអ្់ 

ទំាងសា្ន៍ បានកាត់វហចញ ហហើេហបារះ្រង់ហចាល សមកវបានធ្លា ក់ហៅហលើ

ភ្ំទំាង្រ៉ានុនាមា ន ហហើេហៅអ្់ទំាងពចកភ្ំសែរ សមកវទំាង្រ៉ានុនាមា នពតរូវបាក់តាមអ្់



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-433-

ទំាង្លាូវទឹកហៅស្រុកហនារះ ហហើេអ្់ទំាងសា្ន៍ហៅស្នែពីបាន្េចនុរះពពីមលា្់រវ 

ទំាងហចាលវទនុកហៅ ឯ្តវែហហើរហលើអាកា្ នឹងមក អាស្័េ ហៅហលើ្ំរសែក 

ហហើេអ្់ទំាង្តវែហៅែពីនឹងមកអាស្័េហៅហលើសមកវ៖ ព្រហយជន៍មិន ឲ្យ 

អ្់ទំាងហែើមហឈើ សែលែនុរះហៅសក្រទឹកបាន តហម្កើង ខលាួន ហដាេមានកម្្់ ឬ 

លូតកំពូលហឡើងែល់ក្នុងសមកញឹក្្ិតហឡើេ ហហើេមិនឲ្យហែើមណាសែល ្ឺរត 

ទឹក បានឈរហឡើង ហដាេមាន្ណាឋា ន ខ្្់សែរ … ។ 

 «ពពរះអមា្ច ្់ហេហូវ៉ា ពទង់មានពពរះ្រន្ូលែូហច្រះថា … ហៅថ្ងៃសែលវ

ចនុរះហៅែល់ឋាន�នុំពពលឹងមននុ្្សសាលា ្់រ ហនារះអញបានឲ្យហគេំហសាក អញ បាន 

ពគ្រទពីជហពរៅហដាេហពពារះវ ក៏បាន្ររ្ខា ំងទហនលា ហហើេទឹកធំ បានឈ្់រ ពទឹង អញ 

បានឲ្យថពពលបាែូនេំហសាកនឹងវ ហហើេអ្់ទំាងហែើម ហឈើ ហៅ ស្នែពីបាន  

ហរាេហរៀវហៅហដាេហពពារះវ អញបានហធវែើឲ្យអ្់ទំាងសា្ន៍ ញា្់រញ័រ ហដាេ 

ឮ ្ ូរវរលំ ក្នុងកាលសែលអញបានហបារះវហៅក្នុងឋាន�នុំពពលឹងមននុ្្សសាលា ្់រ 

ជាមួេនឹងពួកអ្កសែលចនុរះហៅក្នុងជង្ហនុកធំ អ្់ ទំាងហែើម ហឈើហៅហអសែន និង 

ហែើមហពជើ្ហរ ើ្  ហហើេលអែ្ំរ ន្ុតហៅថពពលបាែូន គឺពគ្់រ ទំាងហែើមហឈើសែល 

្ឺរតទឹក ហនារះមានហ្ចកតេពីកសានតេចិតតេ ហៅទពីទា្រ ្ំរ ន្ុត ក្នុង ស្នែពី» (ហអហ្រាល 

៣១:១០-១៦)។

 អំនួត និងការធ្លា ក់ចនុរះថនអាណាចពកអា្ហ្៊ើរ គឺជាហមហរៀនជាក់ស្តេង

រហូតែល់ពរាចនុង្ំរ ន្ុតថនស្នែពី។ ពពរះជាមា្ច ្់បានហចាទ្ួរែល់នគរទំាងឡាេ

ហៅស្នែពី្ពវែថ្ងៃហនរះ សែលមិនទទួលសាគ ល់ពទង់ និងសែលអំនួតរ្រ្់ពួកហគ

តាក់សតងពួកហគឲ្យព្រឆំ្ងទា្់នឹងពទង់ថា «ែូហច្រះ ហតើឯងហព្រៀ្រ្្ឹម នឹង្ិរ ពី លអែ 

ហហើេ ្ ណាឋា នខ្្់រ្រ្់ហែើមណា ក្នុងអ្់ទំាងហែើមហឈើហៅហអសែន ហនារះ?  

ហទារះហ្រើ យ៉ាងណាក៏ហដាេ គង់សតឯងនឹងពតរូវចនុរះហៅឯទពីទា្រ្ំរ ន្ុតក្នុងស្នែពី ជាមួេ 

នឹង ពួកហែើមហឈើ សែលហៅហអសែនទំាង្រ៉ានុនាមា នសែរ ឯងនឹងហែកហៅក្នុងពួកអ្កសែល 

មិនកាត់ស្្ក ជាមួេនឹងអ្់អ្កសែលពតរូវសាលា ្់រហដាេដាវ ហនរះឯងគឺជាផ្ហរា៉ាន 

និងពួកកកកនុញរ្រ្់វ្ង ហនរះជាពពរះ្រន្ូលថនពពរះអមា្ច ្់ហេហូវ៉ា» (ខ ១៨ )។



ទំព័រ-434- ពួកហោរា និងហ្តេច

 «ពពរះហេហូវ៉ាពទង់លអែ ពទង់ជាទពីពឹងមំាមួនហៅពរាលំបាក ក៏សាគ ល់អ្់

អ្កសែលេកពទង់ជាទពីពឹងស្អែក សតពទង់នឹងរលំពីងទពីកសនលាងរ្រ្់ពួកតតំាងហដាេ

ទឹកជន់ហូរលិច ហហើេនឹងហែញពួកខ្មា ំង្ពតរូវពទង់ហៅក្នុងទពីងងឹត» ( ណាហ៊នុម 

១:៧, ៨)។

 «ហ្ចកតេពីអំនួតរ្រ្់សា្ន៍អា្ហ្៊ើរនឹងពតរូវទមាលា ក់ចនុរះ ហហើេែំ្រង

រាជ្យរ្រ្់សា្ន៍ហអ ន្ុពីព្នឹងហៅបាត់ហៅ អញនឹងចហពមើនកមាលា ំងហគក្នុងពពរះ

ហេហូវ៉ា ហហើេហគនឹងហែើរចនុរះហឡើង ហដាេនូវពពរះនាមពទង់ ហនរះជាពពរះ្រន្ូល 

ថនពពរះហេហូវ៉ា» (សាការ ពី ១០:១១-១២)។ ហរឿងហនរះពិតពបាកែមិនសមនពរាន់ចំហពារះ 

នគរសែលបានហលើកខលាួនទា្់នឹងពពរះ ហៅ្ម័េ្រនុរាែ្រ៉ានុហណាណ រះហទ ្រ៉ានុសនតេ ក៏



ការរហំដារះពពីកងទ័ពអា្ហ្៊ើរ(ឬអា្្សនុ ពីរ ពី)-ទំព័រ-435-

ជាការពិត្ពមា្់រនគរទំាងឡាេហៅហពល្ពវែថ្ងៃហនរះ សែលមិនបាន្ំរហពញ

តាម្ំរែងពពរះហឫទ័េរ្រ្់ពពរះ ែូចរ្ាសែរ ។ ហៅថ្ងៃសែលពតរូវទទួលររ្វែ ន់

ជាហលើកចនុងហពកាេ្រងអែ្់ ហៅហពលសែលហៅពកមែ៏ ន្ុចរតិហៅហលើស្នែពីទំាង

មូលនឹង «សរងអ្់ទំាងសា្ន៍» (ហអសាេ ៣០:២៨) ហហើេអ្់អ្កសែល

បានរកសាហ្ចកតេពីពិតនឹងបានចូលហៅក្នុងនគររ្រ្់ពពរះ ្រន្្់រហៅឋាន្ួគ៌នឹង

ឮសត្ូរ្ំហឡងចហពមៀង ថនជ័េជម្រះរ្រ្់ពួកអ្កសែលបានហពបា្ហោរះ។ 

ហោរាបានព្រកា្ថា «ហនារះឯងរាល់រ្ានឹងហពចៀងចហពមៀង ែូចហៅហពលេ្់រ 

ណាសែលហធវែើ្រនុែ្យរលំង ហហើេនឹងមានហ្ចកតេពីរ ពីករាេក្នុងចិតតេ ែូចជាហវោសែល

ហែើរ្លានុំខលានុេហៅឯភ្ំថនពពរះហេហូវ៉ា គឺហៅឯពពរះែ៏ជា្មាដាថនសា្ន៍អនុពីសសាសអល 

ឯពពរះហេហូវ៉ាពទង់នឹង្រនលាឺពពរះ្ូរហ្ៀងែ៏រនុងហរឿងឧតតេមរ្រ្់ពទង់ឲ្យឮ … ។ 

ហដាេសារពពរះ្ូរហ្ៀងថនពពរះហេហូវ៉ា ហនារះ សា្ន៍ អា្ហ្៊ើរនឹង ស្េនុតចិតតេ 

ពទង់នឹងវេហគហដាេ ែំ្រងរ្រ្់ ពទង់ ហហើេពគ្់រៗរេៈែំ្រង សែលពពរះហេហូវ៉ា

បានតពមរូវឲ្យពតរូវវេហគ ហនារះនឹង ឮ្ូរពកា្់រ និង្៊នុងព្រគំហឡើងជាែរា្រ ឯក្នុង 

ពគ្់រទំាងហពលតរ្ាហនារះ ពទង់ នឹងចបាងំនឹងហគ ហដាេពពរះពាហនុហលើក្ហពមច» 

(ខ ២៩ ែល់ ៣២)៕ [ពពរះពាហនុ មានន័េថា កំភួនថែ]។



ទំព័រ-437- ពួកហោរា និងហ្តេច



ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹម្ម្រាប់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-437-

ព្រហស្បតិ៍-២៧ កញ្ញា   អំណានម្ពរះគម្តីរម្បចំាទ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ អញ នឃឹង បហងកើត នគរ ១ យ៉ាង ធំ ពតី ឯង អញ នឃឹង ឲ្យ ពរ ដល់ ឯង 

ទំាង ហលើក ហ ម្ រះ ឯង ធំ ផង ឯង នឃឹង បាន ហធវើ ជា ទតី បហ ច្េ ញ ពរ ដល់ មនុ្្ស 

ទំាងឡាយ។ ហោកុប្បតិតេ ១២:២

  ហៅហពញទំាងហប្កកមមរប្់គាត់ ហោកហអសាយបានបហ ច្េ ញទតី

បន្ទា ល់យ៉ាងចបា្់្តេតីពតីម្ពរះរាជហគាលបំណងរប្់ម្ពរះ្ម្រាប់ពួកសា្ន៍

ដទទ។ ចំណណកឯហោរាដទទហទៀតក៏បានពណ៌ន្អំពតីណផនការរប្់ម្ពរះផងណដរ 

ប៉ាុណនតេ ភាសារប្់ពួកហោកជួនកាលម្តរូវហគយល់ម្ចឡំ។ ម្ពរះបានបង្គា ប់ឲ្យ

ហោកហអសាយបញ្ជា ក់ម្បាប់ដល់សា្ន៍យូដាយ៉ាងចបា្់ ពតីហ្ចកតេតីពិតណដល

ថាម្ពរះបានរាប់មនុ្្សជាហម្ចើនណដលមិនណមនជាពូជហោកអ័ម្បាោំតាមសាច់

្ម ប ច្េូ លហៅក្ុងចំហណាមរាស្តេអុតីស្សាណអលរប្់ម្ពរះផងណដរ។ ការបហម្ងៀន

ណបបហនរះមិនស្្បហៅនឃឹងហទវវជិាជា  (ជំហនឿ) ហៅ ្ ម័យ  រប្់ហោកហទ ប៉ាុណនតេ ហោក

មិនបានភ័យខ្លា ចនឃឹងម្បកា្សារណដលម្ពរះម្បទានដល់ហោកហនរះហឡើយ ហ�ើយ

បាននំ្ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹមដល់មនុ្្សជាហម្ចើន ណដលរានចិតតេចង់បានម្ពរះពរខ្ង

ម្ពលឃឹងវញិ្ញា ណ ឲ្យបានកាលា យជាពូជរប្់ហោកអ័ម្បាោំ។ 

 ហៅក្ុង្ំបុម្តរប្់ហោកហផញើហៅជូនពួកជំនំុហៅទតីម្ករុងរ ៉ាមូ សាវក័្ំរាប់  

ពួកសា្ន៍ដទទ បានទាក់ទាញ ចំណាប់អារមមណ៍ពួកហគអំពតីលក្ខណៈទនការ

បហម្ងៀនរប្់ហោកហអសាយហនរះ។ ហោកប៉ាុលបានម្បកា្ថា «ហោកហអសាយ 

ក៏រានចិតតេកាលា ោនណា្់ និងរានម្បសា្ន៍ថា ‘ពួកអ្កណដលមិនណ្វងរកអញ 

ហន្រះបានហ�ើញ អញ ហ�ើយ អញបាន្ណមតេងមកចបា្់ឲ្យពួកអ្កណដលមិន្ួរ 

៣១

សេចក្តីេង្ ឃឹមេម្រាប់សាេន៍ដទៃ 



ទំព័រ-438- ពួកហោរា និងហ្តេច

រកអញបានហ�ើញ’» (រ ៉ាមូ ១០:២០)។

 ជាញឃឹកញាប់ រាស្តេអុតីស្សាណអលោក់ដូចជាមិនអាច ឬមិនចង់យល់អំពតី

ម្ពរះរាជហគាលបំណងរប្់ម្ពរះ ្ម្រាប់ពួកសា្ន៍ដទទហទ។ ប៉ាុណនតេ ហគាលបំណង

ហន្រះហ�ើយណដលហធវើឲ្យពួកហគបានកាលា យជារាស្តេដាច់ហដាយណឡក និងបានបហងកើត 

ពួកហគជានគរឯករាជ្យហៅក្ុងចំហណាមនគរទំាងឡាយហៅ ហលើណផនដតី។ ហោក 

អ័ម្បាោំ ជាអយ្យហការប្់ពួកហគ ជាអ្កណដលម្ពរះ បានម្បទានហ្ចកតេតី្នយា 

ដំបូងបង្អ្់ ម្តរូវបានម្ពរះម្តា្់ហៅឲ្យចាកហចញពតីញាតិ្ន្តេ ន ហៅកាន់ស្្រុក 

ឆ្ងៃ យ ហដើម្បតីឲ្យហោកបានកាលា យហៅជាអ្កបំភលាលឺដល់សា្ន៍ដទទ។ ហទារះបតីជា

ហ្ចកតេតី្នយាចំហោរះហោករាប់ប ច្េូ លនូវការរ តីកចហម្មើន ហៅជាសា្ន៍មួយ

ណដលរានគ្ាហម្ចើនដូចជាខ្សាច់ហៅរាត់្មុម្ទក៏ហដាយ ក៏ហ្ចកតេតី្នយាហន្រះ

មិនណមនជាហគាលបំណងអាតាម និយម ណដលហោកបានកាលា យជាអ្ករកហ�ើញ

នគរដ៏ធំហៅក្ុងទឃឹកដតីកាណានហន្រះណដរ។ ហ្ចកតេតី្ញ្ញា រប្់ម្ពរះជាមួយនឃឹង

ហោកឱបម្កហសាបដល់នគរទំាងអ្់ហៅហលើណផនដតី។ ម្ពរះហយ�ូវ៉ាបានរាន 

បនទាូលថា «អញនឃឹងបហងកើតនគរមួយ យ៉ាង ធំ ពតីឯង អញនឃឹងឲ្យពរដល់ឯង ទំាង 

ហលើកហ ម្ រះឯងជាធំផង ឯងនឃឹងបានហធវើជាទតីបហ ច្េ ញពរដល់មនុ្្សទំាងឡាយ  

អញនឃឹងឲ្យពរដល់អ្់អ្កណាណដលឲ្យពរដល់ឯង ហ�ើយនឃឹងដាក់បណាតេ សា

ដល់អ្់អ្កណាណដលផ្តេ សាឯង ម្គប់ទំាងម្គរួហៅណផនដតីនឃឹងបានពរហដាយ

សារឯង» (ហោកុប្បតតេិ ១២:២, ៣)។

 ម្ពរះរាជហគាលបំណងរប្់ម្ពរះ្ម្រាប់មនុ្្សទំាងអ្់ម្តរូវបានបង្ហា ញ

ឲ្យហ�ើញចបា្់មតេងហទៀតហៅក្ុងការរឭំកអំពតីហ្ចកតេតី្ញ្ញា ហន្រះហឡើងវញិមុន

អុតីសាកហកើតបនតេិច។ «ម្គប់ទំាងសា្ន៍ហៅណផនដតីនឃឹងបានពរហដាយសារគាត់» 

(ហោកុប្បតតេិ ១៨:១៨)។ ហម្កាយមកហទៀត ហទវតាទនឋាន្ួគ៌ បានរាន បនទាូល 

ថា «ម្គប់ទំាងសា្ន៍ហៅណផនដតីនឃឹងបានពរហដាយសារពូជឯង» (ហោកុប្បតតេិ 

២២:១៨)។

 កូនៗនិងហៅៗរប្់ហោកអ័ម្បាោំបានដឃឹងពតីោក្យណដលហកាតេ បមនុ្្ស



ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹម្ម្រាប់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-439-

ទំាងអ្់ ហៅក្ុងហ្ចកតេតី្នយាហនរះម្គប់ៗគ្ា។ គលឺថាសា្ន៍អុតីស្សាណអលនឃឹង

បានជាម្ពរះពរដល់សា្ន៍ដទទ និងថាម្ពរះន្មរប្់ម្ពរះនឃឹងល្បតីរនទាលឺ «ទួហៅ 

ម្គប់ហលើណផនដតី» (និក្ខមនំ ៩:១៦) ថាម្ពរះបាន រហំដារះពួកហគហចញពតីចំណងទន 

ស្្រុកហអ្ុតីពទា។ ម្ប្ិនហបើពួកហគសាតេ ប់បង្គា ប់តាមតម្មរូវការរប្់ម្ទង់ហនរះ ម្ពរះអងគា

នឃឹងតំាងពួកហគឲ្យខ្្្់ជាងសា្ន៍ដទទ ទំាងខ្ងម្បាជាញ  និងហយបល់ ប៉ាុណនតេ 

ពួកហគអាចហ្ងចាប់ និងរកសាឧតតេមភាពហនរះបាន គលឺហដើម្បតីណតឲ្យម្ពរះរាជហគាល

បំណងរប្់ម្ពរះបាន្ហម្មចដល់ «អ្់ទំាងសា្ន៍ ហៅហលើណផនដតី» ប៉ាុហណាណ រះ។

សុពក-២៨ កញ្ញា   អំណាន ម្ពរះគម្តីរម្បចំាទ្ងៃ៖ហអហ្គាល ជំពូក៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ កាល ហយើង ខ្ញុំ បាន ឮ ហន្រះ ចិតតេ ហយើង ខ្ញុំ បាន រលត់ ហៅ ភាលា ម 

គាម ន វញិ្ញា ណ ហៅ ក្ុង មនុ្្ស ណា ហទៀត ហសារះ ហដាយ ហម្ោរះ អ្ក រាល់ គ្ា ដ្បិត 

ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ជា ម្ពរះ ទន អ្ក រាល់ គ្ា ម្ទង់ ជា ម្ពរះ ហលើ សាថា ន ្ ួគ៌ ហ�ើយ ជា ម្ពរះ 

ហលើ ណផនដតី ផង។ យ៉ាូហ្វ ២:១១

 ទិពវញ្ញា ណអសាចេ រ្យណដលជាប់ទាក់ទងហៅនឃឹងការរហំដារះសា្ន៍អុតីស្សាណអល 

ហចញពតីចំណងទា្ភាពហៅស្្រុកហអ្ុតីពទា និងការកាន់កាប់ទឃឹកដតី្នយារប្់

ពួកហគ បាននំ្មនុ្្សជាហម្ចើនឲ្យទទួលសាគា ល់ម្ពរះទនសា្ន៍អុតីស្សាណអលថា 

ជាកំពូលអ្កដឃឹកនំ្។ «កាលណាអញហលើកទដដាក់ហលើស្្រុកហអ្ុតីពទា ម្ពមទំាង  

នំ្ពួកកូនហៅអុតីស្សាណអល ហចញពតីកណាតេ លហគហៅ» បានកាលា យ ជាហ្ចកតេតី្នយា 

«ហន្រះពួកសា្ន៍ហអ្ុតីពទានឃឹងដឃឹងថា អញជា ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ពិត» (និក្ខមនំ ៧:៥)។ 

្ូម្បតីណតហ្តេចផ្ហរា៉ានក៏ម្តរូវបានបង្ខំហដាយម្ពរះហចសាតេ រប្់ម្ពរះហយ�ូវ៉ាណដរ។ 

ម្ពរះអងគាបានជំរញុដល់ហោកហអើរ ៉ានុនិងម៉ាូហ្ថា «ផ្ហរា៉ានម្ទង់រានម្ពរះបនទាូល

ហៅម៉ាូហ្និងហអើរ ៉ានុមកទំាងយប់ម្បាប់ថា ចូរឯងរាល់គ្ាហម្កាកហឡើងនំ្គ្ាហចញ

ពតីកណាតេ លរាស្តេអញហនរះហៅ ម្ពមទំាងកូនហៅអុតីស្សាណអលទំាងអ្់គ្ាផង 

ចូរហៅថាវ យបងគាំដល់ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ដូចជាឯងរាល់ គ្ាបាន្ូមហន្រះចុរះ ចូរនំ្ទំាង 

�វូងហចៀម�វូងហគាហៅផង ដូចជាបាន ្ ូម ហ�ើយ ហៅចុរះ ហ�ើយ្ូមឲ្យពរដល់ 



ទំព័រ-440- ពួកហោរា និងហ្តេច

អញផង» (និក្ខមនំ ១២:៣១, ៣២)។

 កងទ័ពអុតីស្សាណអលដ៏ហកលាៀវកាលា បានរកហ�ើញថា ចំហណរះដឃឹងទនកិចចេការ

ដ៏អសាចេ រ្យរប្់ម្ពរះទនសា្ន៍ហ�ហម្ពើរបានយងពតីមុខ្ពួកហគ និងថាមនុ្្ស

មួយចំនួនហៅក្ុងចំហណាមសា្ន៍ដទទកំពុងដឃឹងថារានណតម្ពរះអងគាមួយអងគា

គត់ណដលជាម្ពរះពិត។ ហៅក្ុងទតីម្ករុងហយរ តីខូ្រដ៏អាម្កក់ ស្តេតីសា្ន៍ដទទរ្ាក់

បានហធវើទតីបន្ទា ល់យ៉ាងដូហច្រះ៖ «កាលហយើងខ្ញុំបានឮ ហន្រះចិតតេហយើងខ្ញុំបាន រលត់  

ហៅ ភាលា ម គាម នវញិ្ញា ណហៅក្ុងមនុ្្សណាហទៀតហសារះ ហដាយហម្ោរះ អ្ក រាល់គ្ា 

ដ្បិតម្ពរះហយ�ូវ៉ា ជាម្ពរះទនអ្ករាល់គ្ា ម្ទង់ជាម្ពរះហលើឋាន្ួគ៌ ហ�ើយ ជា ម្ពរះ  

ហលើណផនដតីផង» (យ៉ាូហ្វ ២:១១)។ ការណដលន្ងរានចំហណរះដឃឹងពតីម្ពរះហយ�ូវ៉ា 

យ៉ាងដូហច្រះ បានបញ្ជា ក់ពតីហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះរប្់ន្ងហ�ើយ។ ហដាយសារ ហ្ចកតេតី 

ជំហនឿ «ហន្រះន្ងរា៉ាោប ជាស្ ត្ី្ំផឃឹង មិនបានវនិ្្ហៅ ជាមួយនឃឹងពួកអ្ករ ឃឹង 

ចហច្ ហឡើយ ពតីហម្ោរះន្ងបានទទួលពួកឈលាបលប ហដាយហមម្តតីចិតតេ» (ហ�ហម្ពើរ 

១១:៣១)។ ហ�ើយការបតេូរជំហនឿរប្់ន្ងមិនណមនជាករណតី ណដលហៅដាច់ឆ្ងៃ យពតី

ហ្ចកតេតី  ហមតាតេ  ករណុារប្់ម្ពរះចំហោរះពួកអ្កថាវ យបងគាំរបូម្ពរះ ណដលណបរមកទទួល

សាគា ល់អំណាចម្គប់ម្គងរប្់ម្ទង់ហន្រះហទ។ ហៅកណាតេ លទឃឹកដតីណដលរានមនុ្្ស

ជាហម្ចើន ជនជាតិគតីហបៀនបានម្បកា្ហបារះបង់ជំហនឿហលើម្ពរះដទទរប្់ពួកហគ 

ហ�ើយបានរបួរមួជាមួយនឃឹងសា្ន៍អុតីស្សាណអល ក្ុងការណចករណំលកម្ពរះពរ

តាមហ្ចកតេតី្ញ្ញា វញិ។

 ម្ពរះទទួលសាគា ល់មនុ្្សហដាយមិនម្បកាន់ការខុ្្គ្ាខ្ងជាតិសា្ន៍ 

ពូជអំបូរ ឬវណណៈហឡើយ។ ម្ពរះអងគាគលឺជាម្ពរះណដលបហងកើតមនុ្្សទំាងអ្់។ មនុ្្ស 

ទំាងអ្់គលឺជាម្គរួសារណតមួយ ហដាយសារការបហងកើតហោក ហ�ើយ មនុ្្ស ទំាងអ្់ 

ជាម្គរួសារណតមួយ ហដាយសារការហម្បា្ហោរះណដរ។ ម្ពរះម្គិ្តេបានយងមក

ហដើម្បតីវយបំបាក់របំាងណបងណចក យងមកហបើកទាវ រ បនទាប់ ហផ្សងៗ ទនទតីោនម្ពរះវោិរ 

ហដើម្បតីឲ្យមនុ្្សម្គប់គ្ាអាចចូលហៅឯម្ពរះហដាយហ្រ តី។ ហ្ចកតេតីស្្ឡាញ់ រប្់ 

ម្ទង់ ធំទូោយ ហម្រៅ និងហពញហលញ ណដលអាច ទមលាុរះ ចូលដល់ម្គប់ទតីកណនលាង។ 



ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹម្ម្រាប់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-441-

ហ្ចកតេតីស្្ឡាញ់ហន្រះហលើកអ្កណដលម្តរូវបានហបាកបហញ្ឆោ ត ឲ្យផុតពតីឥទ្ិពល 

រប្់សាតំាង ហ�ើយដាក់ពួកហគហៅក្ុងបលលា័ងកដ៏្ំបូររងុហរឿងរប្់ម្ពរះ ជាបលលា័ងក

ណដលព័ទ្ជំុវញិហដាយឥន្នូទនហ្ចកតេតី ្ នយា។ ហៅក្ុងពួកជំនំុមិនរាន សា្ន៍ 

ហម្កក ឬសា្ន៍យូដា ក៏គាម នអ្កជា និង បាវហគហឡើយ។

 ប៉ាុន្ម នឆំ្្ហម្កាយពតីការកាន់កាប់ទឃឹកដតី្នយារចួមក ការចូលចិតតេអំហពើល្អ 

ណដលម្ពរះហយ�ូវ៉ាបានតាក់ណតង្ម្រាប់ហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះដល់សា្ន៍ដទទ ម្តរូវ 

បានហគហមើល ឃ្ឹងណតណលងហ�ើញ ដូហច្រះ ម្ពរះអងគាចំាបាច់ម្តរូវណតហរៀបចំណផនការ

ហនរះសាជា្មតី។ ម្ពរះវញិ្ញា ណបានបណាតេ លឲ្យអ្ក្រហ្រគម្តីរទំនុកតហមកើងហម្ចៀង

ចហម្មៀងយ៉ាងដូហច្រះ «ម្គប់ទំាងទតីបំផុតទនណផនដតី នឃឹងនឃឹក ដល់ ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ហ�ើយ 

ម្តឡប់ណបរមកឯម្ទង់ អ្់ទំាងពូជពង្ស ទននគរ ទំាង ឡាយ នឃឹងថាវ យបងគាំហៅ 

ចំហោរះម្ទង់»។ «ពួកអ្កធំនឃឹងហចញពតីស្្រុកហអ្ុតីពទាមក ឯស្្រុកហអធតីយ៉ាូពតី នឃឹង 

ម្បញាប់ម្បវទដហៅឯម្ពរះណដរ»។ «យ៉ាងហន្រះ ពួក សា្ន៍ដទទនឃឹងហកាតខ្លា ច 

ដល់ម្ពរះន្មម្ពរះហយ�ូវ៉ា ហ�ើយអ្់ទំាងហ្តេចហៅណផនដតីនឃឹងណម្កងខ្លា ចដល់

្ិរ តីល្អទនម្ទង់»។ «ហ្ចកតេតីហនរះនឃឹងបានកត់ទុក្ម្រាប់ដំណមនុ្្សជាន់ហម្កាយ 

ឲ្យបណាតេ មនុ្្សណដលនឃឹងហកើតហឡើង បាន ្ រហ ើ្រតហមកើងដល់ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ដ្បិត

ម្ទង់បានម្កហឡកទតពតីជាន់ខ្្្់ទនទតីបរ ិ្ ុទ្ម្ទង់ គលឺម្ពរះហយ�ូវ៉ាបានទតពតី 

ឋាន្ួគ៌  មកពិចារណាហមើលណផនដតីហដើម្បតីនឃឹងសាតេ ប់តមងៃូររប្់ពួកហឈលាើយ ហ�ើយ

នឃឹងស្សាយណលងអ្់អ្កណដលបានតម្មរូវឲ្យម្តរូវសាលា ប់ ម្បហយជន៍ឲ្យមនុ្្ស

ទំាងឡាយបានម្បកា្ម្ពរះន្មទនម្ពរះហយ�ូវ៉ាហៅម្ករុង្ុតីយ៉ាូន និងហ្ចកតេតី 

្រហ ើ្រម្ទង់ ហៅម្ករុងហយរសូាឡិម ក្ុងកាលណដលអ្់ទំាងសា្ន៍បានម្បជំុ

មូលគ្ា ម្ពមទំាងនគរទំាងប៉ាុន្ម នផង ហដើម្បតីនឃឹងហគារពម្បតិបតតេិដល់ម្ពរះហយ�ូវ៉ា»  

(ទំនុកតហមកើង ២២:២៧; ៦៨:៣១; ១០២:១៥, ១៨-២២)។

សៅរ៍-២៩ កញ្ញា   អំណាន ម្ពរះគម្តីរម្បចំាទ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំសប្តាហ៍ ៖ គាត់ ក៏ ហជឿ ដល់ ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ហ�ើយ ម្ទង់ រាប់ ហ្ចកតេតី 



ទំព័រ-442- ពួកហោរា និងហ្តេច

ជំហនឿ ហន្រះ ទុក ជា ហ្ចកតេតី ្ ុចរតិដល់ គាត់។ ហោកុប្បតតេិ ១៥:៦

 ម្ប្ិនហបើសា្ន៍អុតីស្សាណអលហៅណតហសាម រះម្តង់ហៅនឃឹងជំហនឿរប្់ពួកហគ 

ហន្រះអ្់ទំាងសា្ន៍ហៅហលើណផនដតីនឃឹងបានទទួលចំណណកទនម្ពរះពររប្់នគរ

ហនរះជាមិនខ្ន។ ប៉ាុណនតេ ចិតតេរប្់មនុ្្សណដលម្ពរះបានម្បទានចំហណរះដឃឹងទន

ហ្ចកតេតីពិត ណដលជួយ្ហ្ង្គា រះមនុ្្សហន្រះ មិនរានការអាណិតអា្ូរដល់

ហ្ចកតេតីម្តរូវការរប្់មនុ្្ស ណដលហៅជំុវញិពួកហគហឡើយ។ ខ្ណៈណដលពួកហគ

ហមើលណលងហ�ើញម្ពរះរាជហគាលបំណងរប្់ម្ពរះ សា្ន៍ដទទម្តរូវបានកាត់ផ្តេ ច់ 

ឲ្យហៅឆ្ងៃ យពតីហ្ចកតេតីហមតាតេ ករណុារប្់ម្ពរះ។ ពនលាលឺទនហ្ចកតេតីពិតម្តរូវបានដក

យកហចញ ហ�ើយភាពងងឃឹតក៏រានជ័យជម្រះ។ នគរទំាងឡាយម្តរូវបានផ្សពវផសាយ

ហដាយអំហពើអាម្កក់ទនភាពលងៃង់ហ ល្ា ។ មនុ្្សសាគា ល់ហ្ចកតេតីស្្ឡាញ់រប្់ម្ពរះ

កាន់ណតតិចហៅៗ ភាពខុ្្ឆគាងនិង ជំហនឿ ហផតេ្ផ្តេ ្បានរ តីកសាយហឡើង។

 ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹមណបបហនរះណដលបានរង់ចំាសាវ គមន៍ហោកហអសាយ ហៅ

ហពលណដលម្ពរះបានម្តា្់ហៅហោកឲ្យបំហពញហប្កកមមជាហោរា ណត ហោក  

មិនបាក់ទឃឹកចិតតេហឡើយ ដ្បិតម្ករុមចហម្មៀងទនហទវតាណដលហៅជំុវញិបលលា័ងករប្់

ម្ពរះបានឮហៅនឃឹងម្តហចៀករប្់ហោកជានិចចេ «មួយបនលាលឺហៅកាន់មួយថា បរ ិ្ ុទ្ 

បរ ិ្ ុទ្ គលឺម្ពរះហយ�ូវ៉ាទនពួកពលបរវិរម្ទង់បរ ិ្ ុទ្ ណផនដតីទំាងមូលរានហពញ

ហដាយ្ិរ តីល្អទនម្ទង់» (ហអសាយ ៦:៣)។ ហ�ើយហ្ចកតេតីជំហនឿរប្់ហោកម្តរូវ

បានពម្ងឃឹងហដាយការហបើក្ណមតេងពតីជ័យជម្រះដ៏រងុហរឿងទនពួកជំនំុរប្់ម្ពរះ ហៅ 

ហពលណដល «វរាល់គ្ានឃឹងមិនហធវើទុក្ខ ឬបំផ្លា ញគ្ា ហៅម្គប់ ហលើ ភ្ំបរ ិ្ ុទ្រប្់ 

អញ ដ្បិតម្គប់ទំាងអ្់នឃឹងសាគា ល់ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ហៅហពញ ោ្ហលើណផនដតី ដូចជា  

ទឃឹកហៅហពញោ្ក្ុង្មុម្ទណដរ» (ហអសាយ ១១:៩)។ «ហៅហលើភ្ំហនរះ ម្ទង់

នឃឹងបំផ្លា ញទ្្បណដលបំាងមុខ្ម្គប់ទំាងសា្ន៍ ម្ពមទំាងគម្មបណដលម្គបហលើ

ជនជាតិទំាងប៉ាុន្ម នផង» (ហអសាយ ២៥:៧)។ ម្ពរះវញិ្ញា ណរប្់ម្ពរះនឃឹងម្តរូវ

ចាក់បងហាូរហៅហលើម្គប់ទំាងសាច់។ អ្់អ្កណដលហស្្កឃ្លា នហ្ចកតេតី្ុចរតិម្តរូវ 

បានម្ពរះប ច្េូ លហៅក្ុងរាស្តេអុតីស្សាណអលណដលម្ពរះបានហម្ជើ្ហរ ើ្ ។ ហោរា រាន 



ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹម្ម្រាប់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-443-

ម្បសា្ន៍ថា «ហន្រះហគនឃឹង ពនលាក ហឡើងហៅក្ុងហ ម្  ដូចជាហដើមចាកតាម រាត់  ទឃឹក 

អ្កមួយនឃឹងថា ខ្ញុំហនរះជា រប្់  ផងម្ពរះហយ�ូវ៉ា រ្ាក់ហទៀតនឃឹងហៅ ខ្លាួន  តាម ហ ម្ រះ 

យ៉ាកុប ឯរ្ាក់ហទៀតនឃឹងចុរះហ ម្ រះហដាយទដខ្លាួនថា ខ្ញុំជារប្់ផង ម្ពរះហយ�ូវ៉ា 

ហ�ើយនឃឹងយកហ ម្ រះអុតីស្សាណអលជាន្មម្តកូលរប្់ខ្លាួន» (ហអសាយ ៤៤:៤, ៥)។

 ម្ពរះម្ទង់បានបង្ហា ញអំពតីណផនការដ៏្ប្ុបរ្រប្់ម្ពរះអងគា ក្ុងការហធវើ

ឲ្យសា្ន៍យូដាកបាលរ ឃឹងណបកណខ្ញកហៅក្ុងចំហណាមនគរដទទ ហៅហលើណផនដតី។ 

ម្ពរះអរាចេ ្់រានបនទាូលថា «ហ�តុហន្រះរាស្តេអញនឃឹងសាគា ល់ន្មអញ ហ�តុហន្រះ 

ហគនឃឹងដឃឹងក្ុងទ្ងៃហន្រះថា គលឺអញហនរះហ�ើយ ណដលហចញវចា ហមើល គលឺអញហនរះ 

ហ�ើយ» (ហអសាយ ៥២:៦)។ ហ�ើយហៅហពលណដលពួកហគនិរហទ្ខ្លាួនហៅម្បហទ្

ហម្រៅហន្រះ ពួកហគមិនម្តឃឹមណតបានហរៀន្ូម្តពតីហមហរៀនទនការសាតេ ប់បង្គា ប់ និង 

ការហសាម រះម្តង់ ហនរះ ហដាយខ្លាួនឯងប៉ាុហណាណ រះហទ  ប៉ាុណនតេ ពួកហគក៏បានជរះឥទ្ិពល 

ហៅ  ដល់ អ្ក ដទទ អំពតីចំហណរះដឃឹងទនម្ពរះដ៏រានម្ពរះជនមរ្់ផងណដរ។  កូនៗរប្់

ពួកជនបរហទ្ហនរះជាហម្ចើនបានហរៀន្ូម្តអំពតីហ្ចកតេតីស្្ឡាញ់រប្់ម្ពរះ ថា 

ជា ម្ពរះ អាទិករ និងជាម្ពរះអងគា្ហ្ង្គា រះ ពួកហគក៏បានចាប់ហផតេើមរកសាទ្ងៃ្បបាត�៍ 

ដ៏បរ ិ្ ុទ្រប្់ម្ពរះ ថាជាការរឭំកអំពតីម្ពរះហចសាតេ ទនការបហងកើតហោករប្់ម្ទង់ 

ហ�ើយហៅហពលណដលម្ពរះម្ទង់ «បង្ហា ញម្ពរះ�្តេដ៏បរ ិ្ ុទ្រប្់ម្ទង់ ហៅ ចំហោរះ 

មុខ្អ្់ទំាងសា្ន៍» ហដើម្បតីរហំដារះរាស្តេរប្់ម្ទង់ហចញពតីទា្ករ ម្គប់ទំាង 

ចុងណផនដតីបំផុត នឃឹងហ�ើញហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះរប្់ម្ពរះ (ខ្ ១០)។ ពួកអ្កណដល បាន 

បតេូរជំហនឿមកពតីសា្ន្ទនសា្ន៍ដទទ បានរបួរមួជា មួយ នឃឹងសា្ន៍ អុតីស្សាណអល 

ហ�ើយបានរមួដំហណើ រជាមួយពួកហគម្តឡប់ហៅកាន់ទឃឹកដតីកាណានវញិ។ ហៅ 

ក្ុងចំហណាមពួកហគ គាម នអ្កណាមួយ បាន និយយ ថា «ណម្កងម្ពរះហយ�ូវ៉ាម្ទង់

នឃឹងណញកខ្ញុំហចញពតីរាស្តេម្ទង់ហៅ ហន្រះហឡើយ» (ហអសាយ ៥៦:៣) ដ្បិតម្ពរះបនទាូល

រប្់ម្ពរះតាមរយៈហោរារប្់ម្ទង់ ដល់ ពួកអ្កណដលណបរមករកម្ទង់ និងហគារព

តាមម្កឃឹត្យវន័ិយរប្់ម្ពរះអងគា ថាម្ពរះបានរាប់ប ច្េូ លពួកហគហៅក្ុង សា្ន៍ 

អុតីស្សាណអលខ្ងម្ពលឃឹងវញិ្ញា ណ ជាពួកជំនំុរប្់ម្ទង់ហៅហលើណផនដតីហនរះ តំាងពតី 



ទំព័រ-444- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហពលហន្រះមក។

 «ឯពួកសា្ន៍ដទទ ណដលភាជា ប់ខ្លាួននឃឹងម្ពរះហយ�ូវ៉ាហដើម្បតីហធវើការង្រម្ទង់ 

ហ�ើយនឃឹងស្្ឡាញ់ម្ពរះន្មទនម្ពរះហយ�ូវ៉ា ម្ពមទំាងហធវើជាអ្កបហម្មើម្ទង់ គលឺ

ម្គប់អ្់អ្កណាណដលរកសាទ្ងៃឈប់្ម្រាកឥតបង្្អ ប់ហឡើយ ហ�ើយកាន់ខ្ជា ប់

តាមហ្ចកតេតី្ញ្ញា រប្់អញ ហន្រះអញនឃឹងនំ្ហគមកឯភ្ំបរ ិ្ ុទ្រប្់អញ ហ�ើយ 

ឲ្យហគបានអរ្បបាយហៅក្ុងដំណាក់រប្់អញ ណដល្ម្រាប់ ជាទតីអធិសាឋា ន 

អញនឃឹងទទួលអ្់ទំាងតង្វ យដុតនិងយ ញ្ាបូជារប្់ហគហៅ ហលើអា្ន្ ដ្បិត

ដំណាក់អញនឃឹងបានហៅជាទតីអធិសាឋា ន្ម្រាប់ម្គប់ទំាងសា្ន៍ ម្ពរះអរាចេ ្់ 

ហយ�ូវ៉ា ជាម្ពរះណដលម្បមូលអ្់អ្កណដលម្តរូវបំបរបង់ក្ុងសា្ន៍អុតីស្សាណអល 

ម្ទង់រានម្ពរះបនទាូលថា អញនឃឹងម្បមូលមនុ្្ស ដទទ មកជាមួយណដរ គលឺជាពួកអ្ក

ហម្រៅពតីពួកអុតីស្សាណអលណដលបានម្បមូលហ�ើយ» (ខ្ ៦ ដល់ ៨)។  

 ម្ពរះអនុញ្ញា តឲ្យហោរាហមើលហៅហពលហវោជាហម្ចើន្តវត្សរខ៍្ងមុខ្ 

ជាម្ពឃឹតតេិការណ៍ទនម្ពរះណម្្ុសតីណដលម្ពរះបាន្នយា។ ពតីដំបូង ហោកបាន ហមើល 

ហ�ើញ «រាន្ុទ្ណតហ្ចកតេតីលំបាក ហ្ចកតេតីងងឃឹត» (ហអសាយ ៨:២២)។ មនុ្្ស 

ជាហម្ចើន ណដលចង់បានពនលាលឺទនហ្ចកតេតីពិត ម្តរូវបានម្គរូណកលាងកាលា យដឃឹកនំ្ឲ្យវហងវង

ចូលហៅក្ុងផលាូវទ័លទនទ្្សនវជិាជា  និងវញិ្ញា ណនិយម ហ�ើយខ្លារះហទៀតបានទុក

ភាពហសាម រះម្តង់រប្់ខ្លាួន ហៅក្ុងទម្មង់ទនភាពជាអ្កហជឿម្ពរះ ប៉ាុណនតេ មិនបាន

អនុវតតេតាមភាពបរ ិ្ ុទ្ទនហ្ចកតេតីពិតហៅក្ុងជតីវតិហឡើយ។ លទ្ផលហមើលហៅ 

ោក់ដូចជាអ្់្ង្ឃឹម ប៉ាុណនតេ មិនយូរប៉ាុន្ម ន ្ភាព ការណ៍ ហន្រះក៏បានផ្លា ្់ បតេូរ 

ហ�ើយការហបើក្ណមតេងដ៏អសាចេ រ្យបានបង្ហា ញហៅនឃឹងណភ្ករប្់ហោរា។ ហោក

បានហ�ើញម្ពរះអាទិត្យទនហ្ចកតេតី្ុចរតិបានររះហឡើង ជាមួយនឃឹងការពយាបាល 

ហៅនឃឹងសាលា បរប្់ម្ទង់ ហ�ើយហដាយ ការហកាត្ញប់ណ្ញង ហោកបាន ឧទានថា 

«ប៉ាុណនតេ ហ្ចកតេតីឈលាប់្ូន្យ្ុង នឃឹងមិនហៅហលើស្្រុកដូចហៅម្គាណដលរានហ្ចកតេតី

ហវទន្ចិតតេហន្រះហទ កាលពតីហដើម ម្ទង់បានហធវើឲ្យស្្រុកសាប់យូឡូន និងស្្រុក 

ណណបថាលតីម្តរូវហគហមើលង្យ ណតហៅជាន់ហម្កាយម្ទង់នឃឹងហធវើឲ្យរងុហរឿងឧតតេម



ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹម្ម្រាប់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-445-

វញិ គលឺជាស្្រុកតាមផលាូវហៅឯ្មុម្ទហម្តើយខ្ងន្យទហនលាយ័រដាន់ ជាណដនហខ្តតេ 

កាលតីហឡរប្់សា្ន៍ដទទ ឯបណាតេ  ជនណដលហដើរក្ុងហ្ចកតេតីងងឃឹត ហគបាន 

ហ�ើញពនលាលឺយ៉ាងធំ ពួកអ្កណដលអាស្្័យហៅក្ុងស្្រុកទនមលាប់ហ្ចកតេតីសាលា ប់ ហគ 

រានពនលាលឺភលាលឺមកហលើហគហ�ើយ» (ហអសាយ ៩:១, ២)។

អាទិត្យ-៣០ កញ្ញា   អំណាន ម្ពរះគម្តីរម្បចំាទ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១០

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ដ្បិត ហមើល ហ្ចកតេតី ងងឃឹត នឃឹង ម្គប ហលើ ណផនដតី ហ�ើយ ហ្ចកតេតី 

្ូន្យ្ុង នឃឹង ម្គប ហលើ អ្់ ទំាង ជនជាតិ ណត ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ម្ទង់ នឃឹង ររះ ហឡើង ភលាលឺ 

ដល់ ឯង ហ�ើយ ហគ នឃឹង ហ�ើញ ្ ិរ តីល្អ ទន ម្ទង់ ្ ថាិត ហលើ ឯង។ ហអសាយ ៦០:២

 ពនលាលឺដ៏ភលាលឺណចងចំាងទនម្ពរះបនទាូលហនរះម្តរូវណតនំ្មកនូវហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះដល់ 

មនុ្្សម្គប់សា្ន៍ ម្គប់ពូជអំបូរ ម្គប់ភាសា និងម្គប់ទំាងមនុ្្ស។ ហោរា

បានឮម្ពរះវរបិតារានបនទាូលអំពតីកិចចេការហៅចំហោរះមុខ្ហោកយ៉ាងដូហច្រះ៖ «ហអើ 

ម្ទង់រានម្ពរះបនទាូលថា ការណដលឯងហធវើជាអ្កបហម្មើរប្់អញ ហដើម្បតីហលើកអ្់

ទំាងពូជអំបូរទនយ៉ា កុបហឡើង ហ�ើយនឃឹងនំ្ពួកបម្មរុងទុកក្ុងសា្ន៍អុតីស្សាណអល

ឲ្យមកវញិ ហន្រះជាការតិចតួចហពកដល់ឯង អញនឃឹងបណនថាមការហនរះឲ្យឯងបាន

ហធវើជាពនលាលឺដល់សា្ន៍ដទទ ទំាងប៉ាុន្ម នហទៀត ហដើម្បតីឲ្យឯងបានហធវើជាអ្កជួយ

្ហ្ង្គា រះរប្់អញ រ�ូតដល់ចុងណផនដតីបំផុត»។ «ម្ពរះហយ�ូវ៉ាម្ទង់រានម្ពរះ

បនទាូលដូហច្រះថា ដល់ហវោណដលគាប់ចិតតេអញ ហន្រះ អញ បាន ហឆលាើយដល់ឯង ហ�ើយ 

ហៅទ្ងៃ្ម្រាប់្ហ្ង្គា រះ ហន្រះអញបានជួយឯង អញនឃឹងទំនុកបម្មរុងឯង ហ�ើយ 

តំាងឯងហឡើង ទុកជាហ្ចកតេតី ្ ញ្ញា  ដល់ បណាតេ  ជន ម្បហយជន៍នឃឹងហរៀបចំណផនដតី 

ហឡើង ឲ្យហគបានម្គងទតីណដល ហចាល សាងៃ ត់ទុកជាមរតក។ ម្ពមទំាងម្បាប់ដល់

ពួកអ្កណដលជាប់ចំណងថា ចូរ ហចញហៅ ហ�ើយដល់ពួកអ្កណដលហៅក្ុងហ្ចកតេតី

ងងឃឹតថា ចូរ្ណមតេង ខ្លាួន ហចញមកចុរះ ហគនឃឹងរានអាោរ្ុតីតាមផលាូវ ហ�ើយហៅហលើ 

កំពូល ម្តងិល ទំាងប៉ាុន្ម ន នឃឹងបានជាទតីរក្ុតីដល់ហគ»។ «ហមើលពួកហនរះនឃឹង 

មក ពតី ទតីចរាងៃ យ ហ�ើយហមើល ពួកហន្រះនឃឹងមកពតីទិ្ខ្ងហជើង និងពតីទិ្ខ្ង 



ទំព័រ-446- ពួកហោរា និងហ្តេច

លិច ហ�ើយពួកមួយហនរះពតីស្្រុក្ុតីនតីម» (ហអសាយ ៤៩:៦, ៨, ៩, ១២)។

 ហដាយការ្មលាឃឹងហមើលហៅឲ្យឆ្ងៃ យ ម្គប់្ម័យកាល ហោរាបានហ�ើញ

ការ្ហម្មចពិតម្បាកដទនហ្ចកតេតី្នយាដ៏រាន្ិរ តីរងុហរឿហនរះ។ ហោកបានហ�ើញ

អ្កផសាយដំណឃឹ ងល្អពតីហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះហធវើដំហណើ ររ�ូតដល់ចុងបំផុតទនណផនដតី 

ដល់មនុ្្សម្គប់ជាតិសា្ន៍ ម្គប់ពូជអំបូរ។ ហោកបានឮម្ពរះរានបនទាូលហៅ

កាន់ពួកជំនំុទនដំណឃឹ ងល្អថា «ហមើល អញនឃឹងផសាយហ្ចកតេតី្ុខ្ ឲ្យ�ូរហៅដល់ 

វ ដូចជាទហនលា ម្ពមទំាង្ិរ តីល្អរប្់អ្់ទំាងសា្ន៍ ដូចជា ទឃឹកហម្ជារះណដល�ូរ  

លិចម្ចំាងផង»។ ហោកបានឮការម្តា្់បង្គា ប់ថា «ចូរពម្ងតីកទតីដំហឡើងម្តសាល

ឯងឲ្យធំហឡើង ហ�ើយឲ្យវរាល់គ្ា្ន្ឃឹង្ំយយ្ំពត់ម្តសាលរប្់ឯងហៅ 

កំុឲ្យ្ំទចហឡើយ ម្តរូវឲ្យបនតេណខ្្សឲ្យណវង ហ�ើយហបារះចម្មឃឹងឲ្យរំាហឡើងចុរះ ដ្បិតឯង 

នឃឹងបានរានទតី ហចញហៅខ្ងសាតេ ំ និងខ្ងហឆវង ហ�ើយពូជពង្សរប្់ឯងនឃឹង

ចាប់បានអ្់ទំាងសា្ន៍ជារប្់ផងខ្លាួន និងឲ្យអ្់ទំាងទតីម្ករុងណដលហចាល

សាងៃ ត់បានរានមនុ្្សអាស្្័យហៅវញិ» (ហអសាយ ៦៦:១២; ៥៤:២, ៣)។

 ម្ពរះហយ�ូវ៉ាបានរានបនទាូលម្បាប់ហោរាថា ម្ពរះអងគានឃឹងតំាងទតី្រាគា ល់

រប្់ម្ទង់ «មួយហៅកណាតេ លពួកហគ ហ�ើយចាត់ពួកហគណាខ្លារះណដលរចួខ្លាួនឲ្យ ហៅ 

ឯសា្ន៍ដទទ គលឺហៅឯស្្រុកហតើ្ុតី្ ស្្រុកពូល និងស្្រុកលូឌ … ហ�ើយ ស្្រុក 

ទូបាល និងស្្រុកយ៉ាវ៉ាន ហ�ើយហៅឯហការះទំាងប៉ាុន្ម ន» (ហអសាយ ៦៦:១៩)។

 

«ហអើ ល្អណា្់�្ន៎ គលឺហជើងទនអ្កហន្រះណដលហដើរហលើភ្ំ

ជាអ្កណដល នំ្ដំណឃឹ ងល្អមក ហ�ើយម្បកា្ម្បាប់ពតីហ្ចកតេតីហមម្តតី

ជាអ្កណដលនំ្ដំណឃឹ ងល្អពតីការម្បហ ើ្រមក ហ�ើយណ្លាងម្បាប់ពតីហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះ

គលឺជាអ្កណដលហោលដល់ម្ករុង្ុតីយ៉ាូនថា ម្ពរះទនឯងម្ទង់ហសាយរាជ្យ»។

ហអសាយ ៥២:៧ ។

 ហោរាបានឮម្ពរះ្ូរហ្ៀងរប្់ម្ពរះម្តា្់ហៅពួកជំនំុរប្់ម្ទង់ឲ្យហធវើ 



ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹម្ម្រាប់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-447-

កិចចេការណដលម្ទង់បានចាត់តំាង ហដើម្បតីហរៀបចំផលាូវ្ម្រាប់ចូលហៅកាន់នគរដ៏អ្់កល្ប 

រប្់ម្ទង់។ សារហន្រះរានន័យចបា្់ម្កណឡតឥតម្បណកកបានយ៉ាងដូហច្រះថា៖

«ចូរហម្កាកហឡើង ហ�ើយភលាលឺមកចុរះ ដ្បិតពនលាលឺរប្់ឯងបានមកដល់ហ�ើយ

 ្ិរ តីល្អទនម្ពរះហយ�ូវ៉ាក៏បានររះហឡើងដល់ឯងណដរ ។

«ដ្បិតហមើល ហ្ចកតេតីងងឃឹតនឃឹងម្គបហលើណផនដតី

 ហ�ើយហ្ចកតេតី្ូន្យ្ុងនឃឹងម្គបហលើអ្់ទំាងជនជាតិ៖

ណតម្ពរះហយ�ូវ៉ាម្ទង់នឃឹងររះហឡើងភលាលឺដល់ឯង

 ហ�ើយហគនឃឹងហ�ើញ្ិរ តីល្អទនម្ទង់្ថាិតហលើឯង

អ្់ទំាងសា្ន៍នឃឹងមូលគ្ាមកឯពនលាលឺរប្់ឯង

ហ�ើយហ្តេចទំាងប៉ាុន្ម ននឃឹងមកឯរ្មតីណដលភលាលឺហចញពតីឯងក្ុងកាលណដលឯងររះហឡើង។

«ចូរហងើបណភ្កឯងហមើល ជំុវញិ៖

ហគមូលគ្ាមកឯឯង ទំាងអ្់

ហ�ើយពួកកូនម្បរុ្ៗរប្់ឯងនឃឹងមកពតីឆ្ងៃ យ

ហ�ើយនឃឹងរានហគបតីពួកកូនស្ ត្ីៗទនឯងមកណដរ»។

«ពួកសា្ន៍ដទទនឃឹង្ង់កំណផងឯងហឡើង

 ហ�ើយហ្តេចទំាងប៉ាុន្ម ននឃឹងហគារពដល់ឯង 

ដ្បិតហទារះហបើអញបានវយឯងក្ុងហពលណដលរានហ្ចកតេតីហម្កាធក៏ហដាយ

គង់ណតអញបានអាណិតដល់ឯង ក្ុងម្គាណដលផតេល់ម្ពរះគុណវញិ។

ទាវ រកំណផងរប្់ឯង នឃឹងហៅចំ�ជានិចចេ ឥតណដលបិទទំាងយប់ទំាងទ្ងៃហឡើយ

ហដើម្បតីឲ្យមនុ្្សបាននំ្យកម្ទព្យ្ម្បតតេិរប្់សា្ន៍ទំាងប៉ាុន្ម នមកឯឯង

ម្ពមទំាងដឃឹកនំ្ហ្តេចរប្់ហគមកជាហឈលាើយផង»។

«អ្់ទំាងមនុ្្សហៅចុងណផនដតីហអើយ ចូរហមើលមកអញ

 ហ�ើយទទួលហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះចុរះ 

ដ្បិតអញហនរះជាម្ពរះ ឥតរានណាហទៀតហឡើយ» ។



ទំព័រ-448- ពួកហោរា និងហ្តេច

ហអសាយ ៦០:១-៤, ១០, ១១; ៤៥:២២ ។

ច័ន្ទ-១ តុលា   អំណាន ម្ពរះគម្តីរម្បចំាទ្ងៃ៖ ហអហ្គាល ជំពូក១១

ខព្រះគម្ពីរព្រចាំថ្ងៃ ៖ ឯ ពនលាលឺ ដ៏ ពិត ហន្រះ គលឺ ជា ពនលាលឺ ណដល បំភលាលឺ ដល់ មនុ្្ស ទំាង អ្់ 

ណដល ហកើត មក ក្ុង ហោកតីយ៍ ។ យ៉ាូោន ១:៩

 ្ពវទ្ងៃហនរះ បទទំន្យទនការភាញ ក់រឭកខ្ងម្ពលឃឹងវញិ្ញា ណដ៏ធំ ហៅ 

យុគ្ម័យ ដ៏ហ ម្ ងងឃឹតទំាងអ្់ហនរះ កំពុងណត្ហម្មចហឡើងហៅតាមស្ាក់ការ

ទនហប្កកមមដ៏ហជឿនហលឿន ណដលកំពុងហម្ជៀតចូលហៅក្ុងតំបន់ដ៏ងងឃឹតដូចយប់ 

ហៅហលើណផនដតីហនរះហ�ើយ។ សា្នទូតទំាងម្ករុមៗ ហៅក្ុងទឃឹកដតីទនសា្ន៍ ដទទ 

ម្តរូវបានភាជា ប់ទំន្ក់ទំនងហដាយហោរា ហដើម្បតី ហលើកទង់ហឡើង ្ម្រាប់ដឃឹកនំ្អ្ក

ណដលកំពុងណ្វងរកពនលាលឺទនហ្ចកតេតីពិត។

 «ហៅម្គាហន្រះ ឫ្ទនអុតីសាយនឃឹងបានតំាងហឡើង ទុកជាទង់ដល់ ជន ជាតិ 

ទំាងឡាយ ឯម្គប់សា្ន៍ ហគនឃឹងណ្វងរកអ្កហន្រះ ឯទតី្ម្រាក រប្់អ្កហន្រះ 

នឃឹងបានជាទតីរងុហរឿងឧតតេម។ ម្បជាជន ណដលហគចាប់ យកហៅជា ហឈលាើយ ឃ្ឹក នឃឹង 

វលិមកស្្រុកវញិ។ ហៅម្គាហន្រះ ម្ពរះអរាចេ ្់ម្ទង់នឃឹងលូកម្ពរះ�្តេម្ទង់ហៅមតេង 

ហទៀត ហដើម្បតីនឃឹងម្បមូលពួក្ំណល់ទនរាស្តេម្ទង់ណដល្ល់… ម្ទង់នឃឹងហលើក 

ទង់មួយហឡើង ្ម្រាប់អ្់ទំាងសា្ន៍ ហ�ើយនឃឹងម្បមូលពួកម្ោត់ម្បា្ទន

សា្ន៍អុតីស្សាណអល ម្ពមទំាងរបួរមួពួកខ្ចេ ត់ខ្ចេ យរប្់សា្ន៍យូដាមកពតីទិ្

ទំាងបួនទន ណផនដតី» (ហអសាយ ១១:១០-១២)។ 

 ទ្ងៃទនការរហំដារះបាន មក ដល់ហ�ើយ។ «ដ្បិតម្ពរះហនម្តទនម្ពរះហយ�ូវ៉ា

ហចរះណតទតម្ចវត់ ហៅម្គប់ហលើណផនដតីទំាងមូល ហដើម្បតីនឃឹង្ណមតេងម្ពរះហចសាតេ  ជួយ

ដល់អ្់អ្កណាណដលរានចិតតេហសាម រះម្តង់ចំហោរះម្ទង់ ម្ពរះករណុាបានម្បម្ពឃឹតតេ

ណបបហឆ្តលងៃង់ហ�ើយ ដ្បិតពតីហនរះហៅមុខ្ នឃឹងហចរះណតរានចមបាងំជានិចចេ» (របា 

ក្សម្តទតី២ ១៦:៩)។ ម្ពរះអងគាបានទតហ�ើញបុរ្និងន្រ តី ហៅក្ុងចំហណាមមនុ្្ស

ម្គប់ទំាងសា្ន៍ ម្គប់ពូជអំបូរកំពុងអធិសាឋា ន្ំុពនលាលឺនិងចំហណរះដឃឹង។ ចិតតេរប្់ 

ពួកហគមិន្កប់្កល់ហឡើយ ហ�ើយពួកហគបានទទួលទានណតហផរះ។ ្ូមហមើល 



ហ្ចកតេតី្ង្ឃឹម្ម្រាប់សា្ន៍ដទទ-ទំព័រ-449-

គម្តីរហអសាយ ៤៤:២០។ ្ម្តរូវទនហ្ចកតេតី្ុចរតិទំាងអ្់បានបណងវរពួកហគហៅ

រា្ខ ង ហ�ើយពួកហគបានហដើររាវផលាូវដូចជាមនុ្្សខ្វ ក់។ ប៉ាុណនតេ ពួកហគហសាម រះម្តង់ហៅ ក្ុង 

ចិតតេ ហ�ើយម្បាថ្ាចង់្ិកសាអំពតីផលាូវដ៏ល្អមួយ។ ហទារះបតីជាហៅក្ុងជហម្រៅទនសា្ន៍

ដទទនិយម ណដលគាម នចំហណរះដឃឹងអំពតីម្កឃឹត្យវន័ិយរប្់ម្ពរះជាោយលក្ខអក្សរ 

ឬអំពតីម្ពរះហយ្ូ៊ វជាម្ពរះរាជបុម្តា រប្់ ម្ទង់ ក៏ហដាយ ក៏ពួកហគបានហមើលហ�ើញ

តាមផលាូវទនអំណាចរប្់ម្ពរះជាហម្ចើន ហៅក្ុងគំនិតនិងហៅក្ុងអតតេចរតិណដរ។ 

 ហដាយសារណត្កមមភាពទនម្ពរះគុណរប្់ម្ពរះ ពួកអ្កមិនធ្លា ប់រាន

ចំហណរះដឃឹងពតីម្ពរះបានង្កហចញពតីជំហនឿចា្់ខ្លាួនរាន ហ�ើយណបរមកម្បម្ពឃឹតតេ

ហដាយ្ប្ុបរ្ដល់អ្កបហម្មើរប្់ម្ទង់ ហដាយម្ប្ុយជតីវតិមកការោរពួកហគ 

ជាហម្ចើនដង។ ម្ពរះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្កំពុងបណតេុ រះម្ពរះគុណរប្់ម្ពរះម្គិ្តេហៅក្ុង

ចិតតេរប្់មនុ្្សជាហម្ចើន ជាអ្ក ណ្វងរកហ្ចកតេតីពិត ហដាយជំរញុការ អណិត 

អា្ូររប្់ហគ ផទាុយពតីនិ្្ស័យ រប្់ខ្លាួន ផទាុយពតីការ្ិកសារប្់ហគកនលាងមក។ 

«ឯពនលាលឺដ៏ពិត ហន្រះគលឺជាពនលាលឺណដលបំភលាលឺដល់មនុ្្សទំាងអ្់ ណដលហកើតមកក្ុង 

ហោកិយ» (យ៉ាូោន ១:៩) កំពុងណចងចំាងហៅក្ុងចិតតេ ហ�ើយពនលាលឺហនរះនឃឹងដឃឹកនំ្

ហជើងរប្់ពួកហគ ហៅ កាន់នគររប្់ម្ពរះ ម្ប្ិនហបើហគយកចិតតេទុកដាក់សាតេ ប់។ 

ហោរាមតីកា បាន រានម្បសា្ន៍ថា «ឱខ្ម ំង្ម្តរូវហអើយ កំុឲ្យ្បបាយចិតតេពតី

ដំហណើ រខ្ញុំហឡើយ កាលណាខ្ញុំដួល ហន្រះខ្ញុំនឃឹងហម្កាកហឡើងវញិ កាលណាខ្ញុំអងគាុយ 

ក្ុងទតីងងឃឹត ហន្រះម្ពរះហយ�ូវ៉ានឃឹងជាពនលាលឺដល់ខ្ញុំ …  ហន្រះម្ទង់នឃឹងនំ្ហចញមក 

ឯពនលាលឺ រចួខ្ញុំនឃឹងរពំឃឹងហមើលហ្ចកតេតី្ុចរតិរប្់ម្ទង់» (មតីកា ៧:៨, ៩)។

 ណផនការទនហ្ចកតេតី្ហ្ង្គា រះរប្់ម្ពរះទនឋាន្ួគ៌ ធំទូោយម្គប់ម្គាន់

លមមនឃឹងឱបម្កហសាបពិភពហោកទំាងមូល។ ហ�ើយម្ទង់នឃឹងមិនអនុញ្ញា តឲ្យ

មនុ្្សណារ្ាក់ ណដលហសាម រះម្តង់ចង់បានអវតីណដលខ្្្់ជាង ទ្លា្្ូរ ជាង អវតីៗណដល

ពិភពហោកអាចផតេល់ឲ្យបានហន្រះខ្កចិតតេហឡើយ។ ម្ពរះអងគាបានប ជ្ាូ នហទវតា 

រប្់ម្ទង់ហៅឯអ្កណដលអធិសាឋា នហដាយហ្ចកតេតីជំហនឿ ្ំុ អំណាច   មួយណដល 

ខ្្្់ជាងពួកហគ ឲ្យមកម្គប់ម្គងហលើពួកហគ ហ�ើយនំ្មក នូវការ រហំដារះនិងហ្ចកតេតី 
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្ុខ្សានតេដល់ពួកហគ ខ្ណៈណដលពួកហគ�ំុ៊ព័ទ្ហដាយបរយិកា្ទនការបាក់

ទឃឹកចិតតេបំផុតជាបនតេបន្ទា ប់។ ម្ពរះនឃឹងបង្ហា ញអងគាម្ទង់ដល់ពួកហគ ហ�ើយនឃឹងដាក់

ឲ្យពួកហគឲ្យទាក់ទងជាមួយនឃឹងទិពវញ្ញា ណ ណដលនឃឹងបហងកើតទំនុកចិតតេរប្់ ពួកហគ 

ហៅហលើម្ពរះណដលម្បគល់អងគាម្ទង់ជា្្ូរ ្ម្រាប់មនុ្្សទំាងអ្់ តាម វធិតី 

ហផ្សងៗ។ «្ម្រាប់ឲ្យហគបានតំាងចិតតេ្ង្ឃឹមដល់ម្ពរះ ឥតហភលាចអ្់ទំាង ការ 

ទន ម្ទង់ ហឡើយ» (ទំនុកតហមកើង ៧៨:៧)។ 

 «ហតើនឃឹងឆក់យករបឃឹបពតីអ្កខ្លា ំងពូណក ឬហដារះពួកហឈលាើយ ណដលចាប់មក 

តាម ចបាប់ហចញបានឬហទ? ណតម្ពរះហយ�ូវ៉ាម្ទង់រានម្ពរះបនទាូលដូហច្រះថា ហទារះទំាង

ពួកហឈលាើយរប្់មនុ្្សខ្លា ំងពូណកក៏នឃឹងម្តរូវឆក់យកហៅ ហ�ើយរបឃឹបរប្់ពួក

គួរណ្ញងខ្លា ចនឃឹងបានហដារះហចញផង ដ្បិតអញនឃឹងតតំាងចំហោរះអ្កណដលតតំាង

នឃឹងឯង ហ�ើយអញនឃឹងជួយ្ហ្ង្គា រះកូនហៅឯងណដរ» (ហអសាយ ៤៩:២៤, ២៥)។ 

«ឯពួកអ្កណដលទុកចិតតេនឃឹងរបូឆ្លា ក់ ហ�ើយណដលនិយយហៅរបូ្ិតថា ហោក 

ជាម្ពរះរប្់ហយើងខ្ញុំ ហន្រះនឃឹងម្តរូវណបរខ្្ងហចញវញិ ហ�ើយនឃឹងរានហ្ចកតេតីខ្ម ្

ម្ជប់មុខ្ផង» (ហអសាយ ៤២:១៧)។

 «្បបាយហ�ើយ អ្កណាណដលរានម្ពរះទនយ៉ា កុប ជាជំនួយ រប្់ ខ្លាួន 

ជាអ្កណដល្ង្ឃឹមដល់ម្ពរះហយ�ូវ៉ា ជាម្ពរះទនខ្លាួន» (ទំនុកតហមកើង ១៤៦:៥)។ 

«ឱពួកអ្កជាប់គុក ណដលរានហ្ចកតេតី្ង្ឃឹមហអើយ ចូរវលិមក ឯទតីរំាមួនចុរះ 

ហៅទ្ងៃហនរះឯង» (សាការ តី ៩:១២)។ ចំហោរះអ្កណដលហសាម រះម្តង់ហៅក្ុងចិតតេហៅ

ក្ុងទឃឹកដតីទនសា្ន៍ដទទ «រានពនលាលឺភលាលឺហឡើង» ហៅក្ុងម្ពរះហនម្តរប្់ម្ពរះទនឋាន

្ួគ៌ «រានពនលាលឺភលាលឺហឡើងក្ុងទតីងងឃឹត» (ទំនុកតហមកើង ១១២:៤)។ ម្ពរះម្ទង់បាន រាន 

បនទាូលថា «អញនឃឹងនំ្ពួកមនុ្្សខ្វ ក់តាមផលាូវមួយ ណដលហគ មិនសាគា ល់ អញនឃឹង

ដឃឹកហគតាមផលាូវម្ចកណដលហគមិនធ្លា ប់ហដើរ អញនឃឹងហធវើឲ្យហ្ចកតេតីងងឃឹតបានភលាលឺហឡើង 

ហៅមុខ្ហគ ហ�ើយផលាូវកងៃិចកងៃក់ឲ្យហៅជាម្តង់វញិ គលឺការ ទំាងហនរះ ណដលអញនឃឹងហធវើ 

ហ�ើយមិនហបារះបង់ហចាលហគហឡើយ» (ហអសាយ ៤២:១៦)៕
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